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Comissão de Prevenção e

Combate ao Uso de Crack e
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07.11.2013

30.10.2013 18ª Reunião Ordinária da

Comissão de Política
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Comissão do Trabalho, da

Previdência e da Ação Social

na 3ª Sessão Legislativa
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12.11.2013

30.10.2013 27ª Reunião Ordinária da

Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária na

3ª Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

12.11.2013

30.10.2013 25ª Reunião Ordinária da

Comissão de Saúde na 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

12.11.2013

30.10.2013 19ª Reunião Ordinária da

Comissão de Redação na 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

20.11.2013

31.10.2013 79ª Reunião Ordinária da 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

02.11.2013

31.10.2013 57ª Reunião Especial da 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura - Destinada a

Homenagear a Igreja Cristã

Maranata pelos 45 Anos de sua

Fundação

05.11.2013

31.10.2013 Evento Realizado na 79ª

Reunião Ordinária da 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

05.11.2013
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17ª Legislatura - Destinada à

Realização do Seminário da

Comissão Especial da Câmara

dos Deputados sobre a

Proposta de Emenda à

Constituição nº 90/2011

31.10.2013 58ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Direitos Humanos

na 3ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

06.11.2013

31.10.2013 25ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Educação,

Ciência e Tecnologia na 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

08.11.2013

31.10.2013 17ª Reunião Ordinária da

Comissão de Participação

Popular na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

08.11.2013

31.10.2013 19ª Reunião Ordinária da

Comissão de Defesa dos

Direitos da Pessoa com

Deficiência na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

20.11.2013

04.11.2013 58ª Reunião Especial da 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura - Destinada à

Realização da Audiência

06.11.2013
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Pública Revisão do Plano

Plurianual de Ação

Governamental - PPAG - 2012-

2015

04.11.2013 61ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Direitos Humanos

na 3ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

07.11.2013

04.11.2013 60ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Direitos Humanos

na 3ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

08.11.2013

04.11.2013 14ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Administração

Pública na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

14.11.2013

04.11.2013 59ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Direitos Humanos

na 3ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

20.11.2013

05.11.2013 16ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Prevenção e

Combate ao Uso de Crack e

outras Drogas na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

07.11.2013

05.11.2013 80ª Reunião Ordinária da 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

07.11.2013
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05.11.2013 26ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Educação,

Ciência e Tecnologia na 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

08.11.2013

05.11.2013 23ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Segurança

Pública na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

08.11.2013

05.11.2013 33ª Reunião Ordinária da

Comissão de Constituição e

Justiça na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

14.11.2013

05.11.2013 19ª Reunião Ordinária da

Comissão de Assuntos

Municipais e Regionalização na

3ª Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

20.11.2013

05.11.2013 23ª Reunião Ordinária da

Comissão de Esporte, Lazer e

Juventude na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

21.11.2013

06.11.2013 Reunião Ordinária da 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

08.11.2013

06.11.2013 16ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Participação

12.11.2013



____________________________________________________________________________ 

Popular na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

06.11.2013 32ª Reunião Ordinária da

Comissão de Direitos Humanos

na 3ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

12.11.2013

06.11.2013 23ª Reunião Ordinária da

Comissão de Cultura na 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

13.11.2013

06.11.2013 18ª Reunião Ordinária da

Comissão de Prevenção e

Combate ao Uso de Crack e

outras Drogas na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

15.11.2013

06.11.2013 24ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Segurança

Pública na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

15.11.2013

06.11.2013 27ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Educação,

Ciência e Tecnologia na 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

20.11.2013

06.11.2013 24ª Reunião Ordinária da

Comissão do Trabalho, da

Previdência e da Ação Social

20.11.2013



____________________________________________________________________________ 

na 3ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

06.11.2013 10ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Política

Agropecuária e Agroindustrial

na 3ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

20.11.2013

06.11.2013 13ª Reunião Ordinária da CPI da

Telefonia

23.11.2013

06.11.2013 26ª Reunião Ordinária da

Comissão de Saúde na 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

23.11.2013

06.11.2013 24ª Reunião Extraordinária da

Comissão Extraordinária das

Águas

26.11.2013

07.11.2013 81ª  Reunião Ordinária da 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

09.11.2013

07.11.2013 1ª Reunião Extraordinária da

Comissão Especial para Emitir

Parecer sobre o Veto Parcial à

Proposição de Lei nº 21/845

12.11.2013

07.11.2013 59ª Reunião Especial da 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura - Destinada a

Homenagear o Gabinete Militar

do Governador pelos 50 Anos

de sua Fundação

12.11.2013

07.11.2013 62ª Reunião Extraordinária da 15.11.2013



____________________________________________________________________________ 

Comissão de Direitos Humanos

na 3ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

07.11.2013 14ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Meio Ambiente e

Desenvolvimento Sustentável

na 3ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

20.11.2013

07.11.2013 18ª Reunião Ordinária da

Comissão de Participação

Popular na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

20.11.2013

07.11.2013 36ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária na

3ª Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

20.11.2013

08.11.2013 64ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Direitos Humanos

na 3ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

20.11.2013

08.11.2013 63ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Direitos Humanos

na 3ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

20.11.2013

11.11.2013 60ª Reunião Especial da 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura - Destinada a

Homenagear a Universidade

14.11.2013



____________________________________________________________________________ 

Federal de Itajubá - Unifei -

pelo Centenário de sua

Fundação

11.11.2013 5ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Cultura na 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

15.11.2013

11.11.2013 10ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Constituição e

Justiça na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

20.11.2013

11.11.2013 6ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Cultura na 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

26.11.2013

12.11.2013 82ª Reunião Ordinária da 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

14.11.2013

12.11.2013 29ª Reunião Extraordinária da 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

15.11.2013

12.11.2013 11ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Constituição e

Justiça na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

20.11.2013

12.11.2013 34ª Reunião Ordinária da

Comissão de Constituição e

Justiça na 3ª Sessão

20.11.2013



____________________________________________________________________________ 

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

12.11.2013 20ª Reunião Ordinária da

Comissão de Assuntos

Municipais e Regionalização na

3ª Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

21.11.2013

12.11.2013 23ª Reunião Ordinária da

Comissão de Defesa do

Consumidor e do Contribuinte

na 3ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

23.11.2013

12.11.2013 5ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Esporte, Lazer e

Juventude na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

23.11.2013

12.11.2013 32ª Reunião Ordinária da

Comissão de Segurança

Pública na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

23.11.2013

12.11.2013 18ª Reunião Ordinária da

Comissão de Meio Ambiente e

Desenvolvimento Sustentável

na 3ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

26.11.2013

13.11.2013 30ª Reunião Extraordinária da 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

15.11.2013



____________________________________________________________________________ 

13.11.2013 83ª Reunião Ordinária da 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

15.11.2013

13.11.2013 31ª Reunião Extraordinária da 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

19.11.2013

13.11.2013 37ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária na

3ª Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

20.11.2013

13.11.2013 7ª 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

20.11.2013

13.11.2013 19ª Reunião Ordinária da

Comissão de Prevenção e

Combate ao Uso de Crack e

outras Drogas na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

23.11.2013

13.11.2013 33ª Reunião Ordinária da

Comissão de Direitos Humanos

na 3ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

23.11.2013

13.11.2013 15ª Reunião Extraordinária da 23.11.2013



____________________________________________________________________________ 

Comissão de Administração

Pública na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

13.11.2013 19ª Reunião Ordinária da

Comissão de Política

Agropecuária e Agroindustrial

na 3ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

26.11.2013

13.11.2013 28ª Reunião Ordinária da

Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária na

3ª Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

26.11.2013

13.11.2013 65ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Direitos Humanos

na 3ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

26.11.2013

13.11.2013 25ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Segurança

Pública na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

26.11.2013

14.11.2013 Reunião Ordinária da 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

19.11.2013

14.11.2013 61ª Reunião Especial da 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura - Destinada a

Homenagear a Congregação

20.11.2013



____________________________________________________________________________ 

Mariana e a Federação das

Congregações Marianas da

Arquidiocese de Belo Horizonte

respectivamente pelos 450 e 70

Anos de Fundação

14.11.2013 12ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Constituição e

Justiça na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

21.11.2013

14.11.2013 32ª Reunião Extraordinária da 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

22.11.2013

14.11.2013 28ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Educação,

Ciência e Tecnologia na 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

23.11.2013

14.11.2013 19ª Reunião Ordinária da

Comissão de Participação

Popular na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

26.11.2013

14.11.2013 20ª Reunião Ordinária da

Comissão de Defesa dos

Direitos da Pessoa com

Deficiência na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

26.11.2013

14.11.2013 38ª Reunião Extraordinária da 26.11.2013



____________________________________________________________________________ 

Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária na

3ª Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

18.11.2013 62ª Reunião Especial da 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura - Destinada a

Comemorar o Dia do Barroco

Mineiro

22.11.2013

18.11.2013 39ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária na

3ª Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

26.11.2013

18.11.2013 66ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Direitos Humanos

na 3ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

26.11.2013

19.11.2013 84ª Reunião Ordinária da 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

21.11.2013

19.11.2013 41ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária na

3ª Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

23.11.2013

19.11.2013 40ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária na

3ª Sessão Legislativa Ordinária

23.11.2013



____________________________________________________________________________ 

da 17ª Legislatura

19.11.2013 35ª Reunião Ordinária da

Comissão de Constituição e

Justiça na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

23.11.2013

19.11.2013 67ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Direitos Humanos

na 3ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

23.11.2013

19.11.2013 33ª Reunião Ordinária da

Comissão de Segurança

Pública na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

26.11.2013

19.11.2013 33ª Reunião Extraordinária da 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

26.11.2013

19.11.2013 63ª Reunião Especial da 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura - Destinada à

Comemoração dos Dois Anos

da Bolsa Reciclagem

26.11.2013

19.11.2013 24ª Reunião Ordinária da

Comissão de Esporte, Lazer e

Juventude na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

29.11.2013

20.11.2013 85ª Reunião Ordinária da 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

22.11.2013



____________________________________________________________________________ 

17ª Legislatura

20.11.2013 34ª Reunião Ordinária da

Comissão de Direitos Humanos

na 3ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

23.11.2013

20.11.2013 19ª Reunião Ordinária da

Comissão de Educação,

Ciência e Tecnologia na 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

26.11.2013

20.11.2013 68ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Direitos Humanos

na 3ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

26.11.2013

20.11.2013 35ª Reunião Extraordinária da 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

26.11.2013

20.11.2013 34ª Reunião Extraordinária da 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

26.11.2013

20.11.2013 29ª Reunião Ordinária da

Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária na

3ª Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

27.11.2013

21.11.2013 86ª Reunião Ordinária da 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

23.11.2013

21.11.2013 36ª Reunião Extraordinária da 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

26.11.2013



____________________________________________________________________________ 

17ª Legislatura

21.11.2013 64ª Reunião Especial da 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura - Destinada a

Homenagear a Orquestra

Sinfônica do Estado de Minas

Gerais

26.11.2013

21.11.2013 1ª Reunião Especial da Comissão

Especial para Emitir Parecer

sobre a Proposta de Emenda à

Constituição nº 62/2013

27.11.2013

22.11.2013 69ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Direitos Humanos

na 3ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

27.11.2013

25.11.2013 2ª Reunião Especial da Comissão

Especial para Emitir Parecer

sobre a Proposta de Emenda à

Constituição nº 62/2013

27.11.2013

25.11.2013 65ª Reunião Especial da 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura - Destinada a

Homenagear a Associação

Profissionalizante do Menor -

Assprom

30.11.2013

26.11.2013 87ª Reunião Ordinária da 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

28.11.2013

26.11.2013 18ª Reunião Ordinária da

Comissão de Administração

29.11.2013



____________________________________________________________________________ 

Pública na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

27.11.2013 88ª Reunião Ordinária da 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

29.11.2013

28.11.2013 Reunião Ordinária da 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

30.11.2013
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 1º DE NOVEMBRO DE 2013

PROPOSIÇÕES DE LEI

PROPOSIÇÃO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 136

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 - (...)
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§  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,

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.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 31 de outubro de 2013.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 21.895

Cria  cargos nos quadros de  pessoal  da Secretaria  do Tribunal  de  Justiça e  da
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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.

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-
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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.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 29 de outubro de 2013.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

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 foi publicado no Diário do Legislativo, de 1º.11.2013.

II.2 - Grupo de Chefia e Assessoramento Intermediário (TJ-CAI)

*  -  O  Quadro  de  Cargos  de  Provimento  em  Comissão  do  Grupo  de  Chefia  e

Assessoramento Intermediário foi publicado no Diário do Legislativo, de 1º.11.2013.
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PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 21.896

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.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 30 de outubro de 2013.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 21.897

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.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 30 de outubro de 2013.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 21.898

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:

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
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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.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 30 de outubro de 2013.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 21.899

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.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 30 de outubro de 2013.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

ATAS

ATA DA 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 30/10/2013

Presidência dos Deputados Dinis Pinheiro e Ivair Nogueira

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

Registro de Presença - 2ª Fase (Grande Expediente): Apresentação de Proposições:

Projetos de Lei nºs 4.653 a 4.657/2013 - Requerimentos nºs 6.054 a 6.090/2013 -

Requerimentos  da  Comissão  de  Direitos  Humanos  e  do  deputado  Zé  Maia  -

Proposições Não Recebidas: Projeto de lei do deputado Zé Maia - Comunicações:

Comunicações da Comissão de Saúde e do deputado Bosco - Questões de Ordem -

Oradores Inscritos: Discursos dos deputados Carlos Pimenta, Cabo Júlio, Sargento

Rodrigues  e  Rogério  Correia  -  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia):  1ª  Fase:  Abertura  de
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Inscrições  -  Decisão  da  Presidência  -  Comunicação  da  Presidência  -  Leitura  de

Comunicações - Despacho de Requerimentos: Requerimento do deputado Zé Maia;

deferimento - Discussão e Votação de Pareceres: Pareceres de Redação Final dos

Projetos  de  Lei  Complementar  nºs  30/2012 e  37/2013  e  dos  Projetos  de  Lei  nºs

1.789/2011 e 4.214/2013; aprovação - Votação de Requerimentos: Requerimento da

Comissão de Direitos Humanos; aprovação - Questão de Ordem - 2ª Fase: Acordo de

Líderes; Decisão da Presidência - Discussão e Votação de Proposições: Votação, em

turno único,  do Projeto  de  Resolução nº 4.412/2013;  votação nominal  do  projeto;

ocorrência de falha no painel eletrônico; anulação da votação; Questão de Ordem;

renovação da votação nominal do projeto; aprovação - Votação, em turno único, do

Projeto de Resolução nº 4.413/2013; aprovação - Votação, em turno único, do Projeto

de Resolução nº 4.414/2013; aprovação -  Votação, em turno único, do Projeto de

Resolução  nº  4.456/2013;  aprovação  -  Votação,  em  turno  único,  do  Projeto  de

Resolução nº 4.457/2013; aprovação - Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº

4.040/2013; votação nominal do projeto, salvo emendas; aprovação; requerimento do

deputado  Jayro  Lessa;  deferimento;  leitura  e  votação  nominal  da  Emenda  nº  1;

rejeição; votação nominal da Emenda nº 2; rejeição; Declaração de Voto - Discussão,

em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.874/2013; aprovação na forma do Substitutivo nº 1

com as Emendas nºs 1 a 5 - Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 4.613/2013;

aprovação  na  forma do Substitutivo  nº  1;  Declarações  de  Voto  -  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. - Ana Maria Resende - Anselmo José Domingos -

Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Antonio Lerin - Arlen Santiago - Bonifácio

Mourão - Bosco - Braulio Braz - Cabo Júlio - Carlos Henrique -  Carlos Pimenta -

Celinho do Sinttrocel - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Duilio de Castro - Elismar

Prado - Fabiano Tolentino - Fábio Cherem - Fred Costa - Gilberto Abramo - Glaycon

Franco - Gustavo Perrella - Gustavo Valadares - Hélio Gomes - Inácio Franco - Jayro

Lessa - João Leite - João Vítor Xavier - Juarez Távora - Juninho Araújo - Lafayette de
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Andrada - Leonardo Moreira - Liza Prado - Luiz Henrique - Luiz Humberto Carneiro -

Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara - Mário Henrique Caixa - Marques Abreu - Neilando

Pimenta - 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 - Tony

Carlos - Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda - Zé Maia.

Abertura

O presidente (deputado Dinis Pinheiro) - Às 14h14min, a lista de comparecimento

registra a existência de número regimental. Declaro aberta a reunião. Sob a proteção

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

Registro de Presença

O presidente - Quero saudar os agentes penitenciários; abraçar os estudantes do

curso de direito da Faculdade Pitágoras de Betim; e saudar também os servidores da

saúde. Sejam muito bem-vindos.

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 4.653/2013

Declara de utilidade pública a Loja Maçônica Vinte de Julho N. 236, com sede no

Município de Lavras.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Loja Maçônica Vinte de Julho N. 236,
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com sede no Município de Lavras.

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

Sala das Reuniões, 30 de outubro de 2013.

Fábio Cherem

Justificação: A Loja Maçônica Vinte de Julho N. 236 é uma pessoa jurídica de direito

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

2002,  com autonomia administrativa e financeira. A loja tem caráter  assistencial e

prazo  de  duração  indeterminado,  com  o  objetivo  de  realizar  os  princípios  da

Instituição Maçônica Universal,  além de criar  ou manter asilos, creches, escolas e

outras organizações de fins filantrópicos ou educativos.

A Loja Maçônica Vinte de Julho N. 236 já exerce no Município de Lavras várias

ações  de  extrema  importância  para  a  vida  da  população.  Entre  as  atividades

executadas no ano de 2012 estão empréstimos de camas hospitalares, cadeiras de

rodas e muletas;  e doações de equipamentos,  agasalhos,  materiais  de limpeza e

materiais  higiênicos  arrecadados  pelas  campanhas  com  os  jovens  da  Ordem  do

Capítulo DeMolay.

A partir da análise dessas ações, é notória a importância dessa organização para o

bem-estar da população de Lavras. O reconhecimento da entidade como de utilidade

pública fortalecerá o trabalho que vem sendo realizado, trazendo maiores benefícios

para toda a comunidade de Lavras e também para todos aqueles que, em virtude

dessa declaração, puderem se beneficiar das atividades promovidas pela entidade.

A Loja Maçônica Vinte de Julho N. 236 preenche todos os requisitos legais para a

declaração de utilidade pública, já que se encontra em funcionamento há mais de um

ano, os cargos de sua direção não são remunerados e seus diretores são pessoas

idôneas,  conforme  atestado  apresentado,  razão  pela  qual  contamos  com  a

colaboração dos nobres pares desta Casa para a aprovação do projeto.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.654/2013

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Luz o imóvel que especifica.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

constituído de terreno com área de 648,53m², situado no Município de Luz, registrado

sob o nº 8.697, a fls. 95, do Livro nº 2-AG, no Cartório de Registro de Imóveis da

Comarca de Luz.

Parágrafo  único  -  O  imóvel  a  que  se  refere  o  caput destina-se  ao  Conselho

Comunitário de Segurança Preventiva - Consep - e visa à construção de sede para a

polícia ambiental.

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

prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe

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

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

estabelecido  no  art.  2º,  o  Município  de Luz não houver  procedido  ao registro  do

imóvel.

Art. 4º - O Município de Luz encaminhará à Secretaria de Estado de Planejamento e

Gestão documento que comprove a destinação do imóvel, prevista no parágrafo único

do art. 1º.

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

Sala das Reuniões, 30 de outubro de 2013.

Sargento Rodrigues

Justificação:  Este  projeto  de  lei  visa  autorizar  o  Poder  Executivo  a  doar  ao

Município de Luz imóvel  com o intuito de atender ao interesse público,  que deve

nortear as ações da administração pública.

A  proposição  determina  que  o  bem  será  destinado  ao  Consep-Luz,  que

providenciará a construção de uma sede para a polícia ambiental, com vistas a obter

maior  segurança e  eficiência  em seus trabalhos.  Hoje  a  sede do Consep-Luz se

encontra localizada em imóvel da Polícia Militar, em contrato de comodato.

O terreno pertence ao Estado de Minas Gerais, mas está inutilizado há mais de 50

anos. Sua doação ao Consep-Luz possibilitará que continue apoiando as ações de

segurança.

O art. 2º do projeto prevê a reversão do imóvel ao patrimônio do Estado se, findo o
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prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe

tiver sido dada a destinação prevista.

O art. 3° determina que essa autorização ficará sem efeito se, findo igual prazo, o

donatário não houver  procedido  ao registro do  bem, e  o  art.  4°  determina que o

Município  de  Luz deverá  encaminhar  à  Secretaria  de  Estado  de  Planejamento  e

Gestão - Seplag - documento que comprove a nova destinação do imóvel.

A autorização  legislativa  para  a  alienação  de  bem  público  é  exigência  da  Lei

Federal nº 4.320, de 1964, que estatui  normas gerais de direito financeiro para a

elaboração e  o controle  dos orçamentos  e  balanços  da União,  dos Estados,  dos

Municípios e do Distrito Federal. Em seu § 2º, do art. 105, essa norma estabelece que

a movimentação dos valores pertencentes ao ativo permanente do Tesouro só pode

ser realizada com a referida autorização.

Logo,  o  projeto  em  questão  atende  aos  preceitos  legais  que  versam  sobre  a

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

implica repercussão na lei orçamentária.

Nessa  esteira,  contamos  com  o  apoio  dos  nobres  pares  para  a  aprovação  da

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 4.655/2013

Altera a destinação do imóvel de que trata a Lei nº 20.566, de 20 de dezembro de

2012, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de São Francisco do Glória

o imóvel que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O imóvel localizado no Município de São Francisco do Glória com área de

10.000m² (dez mil  metros quadrados),  a que se refere a Lei nº  20.566,  de 20 de

dezembro  de  2012,  passa  a  destinar-se  ao  funcionamento  de  uma  quadra

poliesportiva e à construção de um reservatório elevado para abastecimento de água

na parte mais elevada do município.

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

prazo de cinco anos contados da data de publicação desta lei, não lhe for dada a
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destinação prevista no art. 1º.

Art.  3º  -  Fica  revogado  o  parágrafo  único  do  art.  1º  da  Lei  20.566,  de  20  de

dezembro de 2012.

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

Sala das Reuniões, 30 de outubro de 2013.

Braulio Braz

Justificação:  Este  projeto  de  lei  tem  por  objetivo  formalizar  a  alteração  da

destinação  dada  ao  imóvel  especificado,  que  anteriormente  seria  destinado  à

construção de um posto  de  saúde e  de  um reservatório  de  água e que passa a

destinar-se à construção do referido reservatório e ao funcionamento de uma quadra

poliesportiva.

O Município de São Francisco do Glória possui duas unidades básicas de saúde

(Estratégia Saúde da Família) e um posto de saúde, os quais atendem a contento a

população.

Este foi contemplado pelo Programa de Arrendamento Residencial com uma quadra

poliesportiva,  mas  o  imóvel  indicado  para  a  futura  construção  não  atende  as

exigências básicas do Ministério da Educação, visto que o citado terreno se encontra

em distância superior à exigida.

O  terreno  objeto  deste  projeto  de  lei  atende  as  exigências  do  Ministério  da

Educação,  visto que o projeto  de construção do reservatório  de água está sendo

aprovado pela Funasa, e a parte remanescente atende às exigências de construção

da quadra poliesportiva.

Solicito, portanto, o apoio dos nobres colegas para aprovação deste projeto.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 4.656/2013

Declara de utilidade pública o Clube Renascer, com sede no Município de Cambuí.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º  -  Fica  declarado  de  utilidade  pública  o  Clube  Renascer,  com  sede  no

Município de Cambuí.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 30 de outubro de 2013.

Dalmo Ribeiro Silva

Justificação: O Clube Renascer, com sede no Município de Cambuí, é uma pessoa

jurídica  de  direito  privado,  sem  fins  lucrativos  ,  de  caráter  social,  recreativo,

filantrópico  e  educacional,  sem  cunho  político  ou  partidário,  regida  por  estatuto

próprio, de prazo indeterminado e tem por finalidade melhorar a qualidade de vida de

seus associados e da comunidade em geral, por meio da promoção de atividades de

lazer,  reuniões  sociais,  recreativas,  esportivas,  artísticas  e  dançantes,  viagens,

jantares  e  conferências,  visando  sempre  a  integração  de  seus  sócios  e  da

coletividade.

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 a 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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.657/2013

Dispõe sobre a utilização de animais em atividades de ensino no Estado e dá outras

providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - A utilização de animais em atividades de ensino no Estado fica restrita a:

I - estudos observacionais em campo;

II - estudos para fins de diagnose e terapia de pacientes reais;

III - aulas de semiologia;

IV - utilização de cadáveres adquiridos eticamente;

V - material biológico obtido de maneira ética.

Art. 2° - Para fins do disposto nos incisos do art. 1º, consideram-se:

I  -  estudos  observacionais  em  campo:  observação  passiva  da  ocorrência  dos

eventos sobre os sujeitos da pesquisa, sem manipulação do animal ou intervenção
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em sua biologia;

II - diagnose: anamnese, exames clínicos e exames subsidiários que auxiliam no

diagnóstico do paciente;

III - terapia: ações clínicas e cirúrgicas que tenham por objetivo a cura ou a melhora

da qualidade de vida do animal;

IV - semiologia: estudo e interpretação de sinais que auxiliam no diagnóstico clínico;

V - paciente real: animal que padece naturalmente de doença não propositalmente

induzida  ou  com  condição  adquirida  de  forma  acidental  e  que  necessita  de

intervenção de profissional habilitado para a recuperação da saúde.

VI  - cadáveres adquiridos eticamente: cadáveres obtidos de animais que tenham

tido morte natural ou acidental, atestada a  causa mortis por profissional habilitado,

vetada a utilização de animais abatidos para esse fim;

VII  - material biológico adquirido eticamente: material biológico obtido de maneira

não  invasiva  ou  oriundo de biópsia,  cirurgia  necessária  para  a  saúde  do animal,

esterilização cirúrgica e outros procedimentos que não tenham como objetivo a morte

do animal, do qual são exemplos placentas, cordões umbilicais, ovos, pelos, penas,

descamações naturais da epiderme, sangue ou outros fluidos corpóreos;

VIII - animal: organismo pluricelular, heterotrófico, invertebrado ou vertebrado.

Parágrafo único - As formas de estudos enumeradas no caput deste artigo deverão

ser realizadas sob supervisão constante de profissional habilitado.

Art.  3° -  Todos os cadáveres obtidos eticamente deverão ser acompanhados de

atestado de óbito detalhado do animal, preenchido conforme a Resolução nº 844, de

2006, do Conselho Federal de Medicina Veterinária.

Art.  4°  -  Todos  os  materiais  biológicos  obtidos  eticamente  deverão  ser

acompanhados de guia de encaminhamento de amostra.

Art.  5°  -  Somente  poderão  ser  utilizados  cadáveres  e  materiais  biológicos

encaminhados com autorização do proprietário ou tutor do animal, por escrito,  em

documento  com  os  dados  gerais  do  responsável,  o  texto  da  autorização  e  a

assinatura do responsável.

Art. 6° - O descumprimento desta lei sujeitará progressivamente:

I - a instituição a:
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a) multa no valor de 5.000 Ufemgs ( cinco mil Unidades Fiscais do Estado de Minas

Gerais) por animal, aplicada em dobro em caso de reincidência;

b) suspensão temporária do alvará de funcionamento;

c) suspensão definitiva do alvará de funcionamento.

II - o profissional a multa no valor de 2.000 (duas mil) Ufemgs, aplicada em dobro

em caso de reincidência.

Art. 7° - São passíveis de punição as pessoas físicas, inclusive as detentoras de

função  pública  civil  ou  militar,  bem  como  toda  instituição  ou  estabelecimento  de

ensino, organização social ou pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, de caráter

público  ou  privado,  que descumprirem esta  lei  ou se  omitirem no dever  legal  de

garantir o seu cumprimento.

Art. 8° - Fica o poder público autorizado a destinar os valores recolhidos em função

das  multas  previstas  por  esta  lei  ao  custeio  de  ações  e  publicações  para  a

conscientização da população sobre a guarda responsável e sobre os direitos dos

animais; a instituições, abrigos ou santuários de animais; a programas estaduais de

controle populacional através da esterilização cirúrgica de animais; e a programas

que visem à proteção e ao bem-estar dos animais.

Art. 9° - A fiscalização dos dispositivos constantes desta lei e a aplicação das multas

decorrentes da infração ficarão a cargo dos órgãos competentes da administração

pública estadual.

Art. 10 - O Poder Executivo regulamentará esta lei.

Art. 11 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 30 de outubro de 2013.

Sávio Souza Cruz

Justificação: A utilização de animais vivos como recurso didático em faculdades de

medicina,  medicina  veterinária,  biologia,  psicologia,  odontologia,  ciências

farmacêuticas, enfermagem e outras compreende procedimentos como a retirada de

material biológico; o estudo da anatomia e das respostas bioquímicas, fisiológicas ou

comportamentais a estímulos; e o treinamento de habilidades de técnicas cirúrgicas.

Entretanto,  o  meio  acadêmico  e  a  sociedade  vêm  questionando  ética  e

cientificamente essa forma de utilização dos animais, pois se observa uma tendência
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crescente em trazê-los para uma esfera moral, reconhecendo-os como sujeitos de

direito. Na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo tramita um projeto que

reflete essa orientação, o PL nº 706/2012.

Ressalta-se,  também,  que  as  mais  importantes  universidades  do  mundo,

reconhecidas por sua excelência no ensino, têm abandonado o uso de animais nas

escolas,  uma  vez  que  os  procedimentos  realizados  com  eles  em  sala  de  aula

constituem repetições de eventos já conhecidos, podendo ser demonstrados por meio

de métodos alternativos ou substitutivos, os quais garantem aprendizado tão ou mais

efetivo  que os métodos  que utilizam os  animais,  como também garantem futuros

profissionais tão ou mais qualificados que estudantes que aprendem fazendo uso de

animais.

Importante  ressaltar  que  a  utilização  de  métodos  substitutivos  condiz  com  a

formação de profissionais mais sensíveis e humanitários, pois não fere as convicções

pessoais do estudante e não o obriga a enfrentar os mesmos conflitos éticos, morais,

de  consciência  ou  religiosos pelos  quais  têm que passar  estudantes que utilizam

animais. Além disso, com frequência, os animais são utilizados apenas uma vez e,

em seguida, descartados.

Relevante  também  salientar  que  os  custos  de  construção  e  manutenção  de

biotérios, alimentação e preparação de animais oneram os cofres públicos e os das

instituições e que os métodos substitutivos  disponíveis,  embora tenham um custo

inicial  mais  alto,  não  são  descartáveis,  podendo  ser  utilizados  por  tempo

indeterminado.

Isso  posto,  solicito  aprovação  desta  proposição  com  fundamento  na  seguinte

legislação: Constituição Federal, art. 225, parágrafo 1°, VII, que veda as práticas que

submetam os animais à crueldade; e Lei Federal nº 9.605, de 1998 (Lei de Crimes

Ambientais), que em seu art. 32, parágrafo 1°, estabelece que é crime a realização de

procedimentos dolorosos ou cruéis em animais vivos, ainda que para fins didáticos ou

científicos, quando existirem recursos alternativos.

-  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  deputado  Dalmo

Ribeiro Silva. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.197/2011, nos termos do § 2º do art.

173 do Regimento Interno.



75
____________________________________________________________________________

REQUERIMENTOS

Nº 6.054/2013, do deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com Nélson Henrique Gonçalves pela conquista do título de

campeão sul-americano juvenil de atletismo na modalidade arremesso de peso, na

cidade de Resistência, Argentina. (- À Comissão de Esporte.)

Nº 6.055/2013, da deputada Liza Prado, em que solicita seja formulado voto de

congratulações  com  Leonardo  Flausino  Araújo  Silva,  da  Universidade  Federal  de

Uberlândia e da Faculdade de Ciências Integradas do Pontal, pela formatura no curso

de ciências biológicas.

Nº 6.056/2013, da deputada Liza Prado, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com Julio Gois Cunha, da Universidade Federal de Uberlândia e da

Faculdade de Ciências  Integradas do Pontal,  pela formatura no curso de ciências

biológicas.

Nº 6.057/2013, da deputada Liza Prado, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com Augusto César Faria, da Universidade Federal de Uberlândia e

da Faculdade de Ciências Integradas do Pontal, pela formatura no curso de ciências

biológicas.

Nº 6.058/2013, da deputada Liza Prado, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com Gisele Cristina de Moura Oliveira, da Universidade Federal de

Uberlândia e da Faculdade de Ciências Integradas do Pontal, pela formatura no curso

de ciências biológicas.

Nº 6.059/2013, da deputada Liza Prado, em que solicita seja formulado voto de

congratulações  com  Jenifer  Garcia  da  Silveira,  da  Universidade  Federal  de

Uberlândia e da Faculdade de Ciências Integradas do Pontal, pela formatura no curso

de ciências biológicas.

Nº 6.060/2013, da deputada Liza Prado, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com Tiago Souto da Rocha, da Universidade Federal de Uberlândia e

da Faculdade de Ciências Integradas do Pontal, pela formatura no curso de ciências

biológicas.

Nº 6.061/2013, da deputada Liza Prado, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com Fabiana Araújo,  da Universidade Federal  de Uberlândia e da
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Faculdade de Ciências  Integradas do Pontal,  pela formatura no curso de ciências

biológicas.

Nº 6.062/2013, da deputada Liza Prado, em que solicita seja formulado voto de

congratulações  com Natália  Franco,  da  Universidade Federal  de Uberlândia  e  da

Faculdade de Ciências  Integradas do Pontal,  pela formatura no curso de ciências

biológicas.

Nº 6.063/2013, da deputada Liza Prado, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com Bruno Guimarães, da Universidade Federal de Uberlândia e da

Faculdade de Ciências  Integradas do Pontal,  pela formatura no curso de ciências

biológicas.

Nº 6.064/2013, da deputada Liza Prado, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com Daniella Junqueira Silva, da Universidade Federal de Uberlândia

e  da  Faculdade  de  Ciências  Integradas  do  Pontal,  pela  formatura  no  curso  de

ciências biológicas.

Nº 6.065/2013, da deputada Liza Prado, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com Ana Carolina de Alcântara Pereira, da Universidade Federal de

Uberlândia e da Faculdade de Ciências Integradas do Pontal, pela formatura no curso

de ciências biológicas.

Nº 6.066/2013, da deputada Liza Prado, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com Caroline Cristina Alvares, da Universidade Federal de Uberlândia

e  da  Faculdade  de  Ciências  Integradas  do  Pontal,  pela  formatura  no  curso  de

ciências biológicas.

Nº 6.067/2013, da deputada Liza Prado, em que solicita seja formulado voto de

congratulações  com  Amanda  de  Oliveira  Alves,  da  Universidade  Federal  de

Uberlândia e da Faculdade de Ciências Integradas do Pontal, pela formatura no curso

de ciências biológicas.

Nº 6.068/2013, da deputada Liza Prado, em que solicita seja formulado voto de

congratulações  com  Priscilla  Tannus  Assunção,  da  Universidade  Federal  de

Uberlândia e da Faculdade de Ciências Integradas do Pontal, pela formatura no curso

de ciências biológicas. (- Distribuídos à Comissão de Educação.)

Nº 6.069/2013, da deputada Liza Prado, em que solicita seja formulado voto de
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congratulações com o Centro de Excelência em Reabilitação e Trabalho Orientado,

com sede no Município de Uberlândia, pelos 27 anos de sua fundação. (- À Comissão

da Pessoa com Deficiência.)

Nº  6.070/2013,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado  ao  comandante-geral  do  Corpo  de  Bombeiros  Militar  pedido  de

informações, incluindo cópia de relatório de vistoria, sobre a situação do prédio do

Centro de  Operações da Polícia Militar,  que estaria  em precárias  condições,  com

risco de incêndio.

Nº  6.071/2013,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado  ao  chefe  do  Centro  Integrado  de  Comunicações  Operacionais  da

PMMG pedido para que informe o quantitativo atual de policiais, a previsão do efetivo

e o quantitativo de policiais dispensados ou licenciados nos últimos dois anos e envie

relação  com  os  nomes  desses  policiais  e  os  motivos  da  licença  ou  dispensa.  (-

Distribuídos à Mesa da Assembleia.)

Nº 6.072/2013, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso aos policiais militares que menciona, lotados na 47ª e na

155ª Cias. do 19º Batalhão de Polícia Militar, pela apreensão de 33 armas de fogo em

operação  no  Distrito  de  Mucuri,  em  Teófilo  Otôni.  (-  À  Comissão  de  Segurança

Pública.)

Nº  6.073/2013,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao governador do Estado e à Secretaria de Defesa Social pedido de

providências para a indicação de representantes do Poder Executivo no grupo de

trabalho criado no âmbito dessa comissão para planejar a desativação gradual da

Penitenciária José Maria Alkmin, em Ribeirão das Neves, onde se pretende instalar

uma instituição pública de ensino superior.

Nº  6.074/2013,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja

encaminhado  ao  Tribunal  de  Justiça  pedido  de  providências  para  a  indicação de

representante no grupo de trabalho criado no âmbito dessa comissão para planejar a

desativação da Penitenciária José Maria Alkmin, em Ribeirão das Neves, com vistas à

implantação de instituição pública de ensino nessa localidade.

Nº  6.075/2013,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja
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encaminhado aos Centros de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça Criminal

e de Patrimônio Público da Comarca de Ribeirão das Neves, à Defensoria Pública, à

Prefeitura e à Câmara Municipal de Ribeirão das Neves pedido de providências para

a indicação de representantes no grupo de trabalho criado no âmbito dessa comissão

para o planejamento da desativação gradual da Penitenciária José Maria Alkmin e

sua transformação em instituição pública de ensino.

Nº  6.076/2013,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  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.

Nº 6.077/2013, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso aos policiais militares que menciona, lotados na 94ª Cia.

TM/28º BPM e na 93ª CIA PM/28º BPM, pela participação em operação que culminou

na prisão de um homem e uma mulher e na apreensão de 115g de cocaína e 2,3kg

de crack no Município de Unaí.

Nº 6.078/2013, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja formulada

manifestação  de  aplauso  aos  policiais  rodoviários  federais  pela  participação  em

operação que culminou na apreensão de 6kg de cocaína no Município de Teófilo

Otoni.

Nº 6.079/2013, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso aos policiais  militares  que  menciona,  lotados na 1ª  Cia.

Rotam do Batalhão Rotam, pela participação em operação que culminou na prisão de

dois  homens  por  tráfico  de  drogas  e  disparo  de  arma  de  fogo  no  Município  de

Contagem.

Nº 6.080/2013, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja formulada

manifestação  de  aplauso  aos  policiais  civis  que  menciona,  lotados  na  1ª  e  3ª

Delegacia de Polícia Civil de Betim, pela participação em operação que culminou na

prisão de Rafael Elias da Silva por tráfico de drogas na Região Metropolitana de Belo

Horizonte.

Nº  6.081/2013,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhada  manifestação  de  aplauso  aos  policiais  civis  que  menciona,  pela
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participação em operação que culminou na prisão de 12 pessoas que explodiram

dezenas de caixas eletrônicos e roubaram 225kg de dinamite em Belo Horizonte.

Nº 6.082/2013, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso aos policiais militares que menciona, lotados na 8ª Cia. de

Missões  Especiais  da  11ª  RPM e na 11ª  Cia.  Independente  de  Meio  Ambiente  e

Trânsito da 11ª RPM pela participação em operação que culminou na prisão de três

homens e na apreensão de três adolescentes portando aproximadamente 45kg de

maconha no Município de Montes Claros.

Nº 6.083/2013, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso aos policiais  militares  que  menciona,  lotados na 7ª  Cia.

PM/TM/5º  BPM  pela  participação  em  operação  que  culminou  na  prisão  de  dois

indivíduos e na apreensão de 423 comprimidos de  ecstasy no Município  de Belo

Horizonte.

Nº  6.084/2013,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Defesa Social e à PMMG as notas taquigráficas da 30ª

Reunião  Ordinária  dessa  comissão  e  pedido  de  providências  para  sanar  as

deficiências  no  Centro  Integrado  de  Comunicações  Operacionais  relatadas  na

referida reunião.

Nº 6.085/2013, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso aos policiais  militares  que  menciona,  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.

Nº  6.086/2013,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Corregedoria-Geral da Polícia Civil e à Ouvidoria de Polícia pedido de

providências  para  a  apuração  dos  reiterados  fatos  envolvendo  o  policial  civil

Endemburgo de Rezende.

Nº  6.087/2013,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao governador do Estado pedido de providências para a convocação

dos excedentes do concurso do CFO-BM de 2013.

Nº 6.088/2013, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja formulada

manifestação  de  aplauso  aos  policiais  militares  que  menciona,  lotados  no  13º
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Batalhão  de  Polícia  Militar,  pela  participação  em  operação  que  culminou  na

apreensão de dois adolescentes em Belo Horizonte.

Nº 6.089/2013, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja formulado

voto  de  congratulações  com  os  policiais  militares  que  menciona,  lotados  no  51º

Batalhão de Polícia Militar, pela participação em operação que culminou na prisão de

uma pessoa e na apreensão de uma pistola Taurus calibre 380, uma espingarda de

fabricação alemã calibre 20, uma carabina Winchester calibre 44, munição intacta e

dois carregadores calibres 765 e 380, no Município de Jaíba.

Nº 6.090/2013, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja formulado

voto  de  congratulações  com  os  policiais  militares  que  menciona,  lotados  no  18º

Batalhão de Polícia Militar, pela participação em operação que culminou na prisão de

uma pessoa e na apreensão de uma arma, uma moto e um veículo, no Município de

Ribeirão das Neves.

- São também encaminhados à presidência requerimentos da Comissão de Direitos

Humanos e do deputado Zé Maia.

Proposições Não Recebidas

- A presidência, nos termos do inciso III do art. 173 do Regimento Interno, deixa de

receber a seguinte proposição:

PROJETO DE LEI

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 7.200m² (sete mil e duzentos metros quadrados), situado entre as

Ruas 10 e 12 e Avenidas 9 e 11 (Bairro Brasil), medindo 60m (sessenta metros) de

frente para a Rua 10; 120m (cento e vinte metros) de frente para Avenida 9, 60m

(sessenta metros) de frente para Rua 12 e 120m (cento e vinte metros) de frente para

Avenida 11, nesse município, cadastrado sob o nº NO 01 01 144 01 00.

Parágrafo único -  O imóvel a que se refere o  caput destina-se à construção de

casas populares.

Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o
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prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe

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

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

Sala das Reuniões, 30 de outubro de 2013.

Zé Maia

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

que tem por objetivo formalizar a doação de um imóvel de propriedade do Estado ao

Município de Santa Vitória.

A importância da doação do referido bem ao Município de Santa Vitória se deve ao

fato de que o imóvel que se especifica é essencial para a construção de unidades

habitacionais  para  famílias  vulneráveis,  possuindo  todas  as  características

necessárias para a implantação desse projeto. 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 dos nobres pares à aprovação deste projeto de

lei.

Comunicações

- São também encaminhadas à presidência comunicação da Comissão de Saúde e

do deputado Bosco.

Questões de Ordem

O deputado Sargento Rodrigues - Presidente, agradeço a V. Exa. Queria fazer um

apelo a V. Exa. e aos demais colegas deputados. Temos aqui hoje duas categorias de

servidores públicos. De um lado, temos os servidores da saúde, que aguardam, Sr.

Presidente, ansiosamente a aprovação em 1º turno do Projeto de Lei nº 3.874, que

trata do processo de designação e avaliação de desempenho.  Do outro lado das

nossas  galerias,  temos  os  agentes  de  segurança  penitenciária,  que  aguardam  a

aprovação do Projeto de Lei nº 4.040. Faço um apelo, Sr. Presidente, em relação a

esse projeto - tive oportunidade até de ser seu relator na Comissão de Segurança

Pública, obviamente encaminhando favoravelmente a sua aprovação e aprovando o

parecer. Queria fazer um apelo aos deputados Carlos Pimenta, Tadeu Martins Leite e

aos  demais  deputados  que  compõem  a  relação  do  pinga-fogo  para  que
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suprimíssemos,  presidente,  o  pinga-fogo  e  adentrássemos  a  votação  dessas

matérias.  Também  estou  inscrito  para  falar,  e,  pela  listagem  ali,  chegará  essa

oportunidade a este deputado. Tranquilamente eu poderia falar 15 minutos, mas, de

antemão,  em nome de um acordo,  abro  mão da fala.  Queria  concitar  os  demais

deputados inscritos, até os deputados Rogério Correia, Cabo Júlio, Carlos Pimenta e

Tadeu Martins Leite, a abrirmos mão dos discursos, já que temos servidores aqui que

precisam  acompanhar  de  perto  essa  votação.  Temos,  presidente,  número  de

deputados  suficiente  para  votar  a  matéria.  Então,  em  nome  do  exercício  da

democracia,  em  nome  de  um  melhor  acolhimento  dos  servidores  públicos,  que

merecem sempre o maior respeito por parte dos deputados desta Casa, faço apelo

aos colegas deputados:  abram mão dos discursos para avançarmos nesta fase e

votarmos essas matérias. Até já solicito a V. Exa. que,  se for  feito um acordo de

líderes, submeta à votação em primeiro lugar os Projetos nºs 4.040 e 3.874, nesta

ordem, de imediato. Faço apelo aos demais líderes, busquemos esse acordo, esse

entendimento.  É  muito  importante.  Vemos  aqui  pessoas que  vieram de  longe,  os

agentes  penitenciários  que  aqui  se  encontram  vieram  em  caravanas  do  interior.

Quanto mais cedo eles puderem ser liberados, melhor, já que teremos uma hora de

pinga-fogo. Reduziríamos esse tempo em respeito aos servidores públicos. É esse o

apelo, Sr. Presidente. Se V. Exa. julgar necessário, suspenda a reunião por alguns

instantes para que haja o devido entendimento.

O deputado Dalmo Ribeiro Silva - Sr. Presidente, quero saudar V. Exa. e todos os

servidores que aqui  se encontram aguardando as votações para suas respectivas

categorias.  Sr.  Presidente,  quero,  mais  uma vez,  agradecer  a V.  Exa.  e  à  Mesa.

Amanhã, às 10 horas, haverá a instalação oficial da Frente Parlamentar da Indústria

Mineira. Tenho certeza, Sr. Presidente, de que vai se tratar de um dos eventos mais

importantes que Minas Gerais, a Assembleia Legislativa, terá dentro da sua discussão

plena,  dentro  das  categorias,  com  a  participação  de  todos  os  segmentos  das

indústrias  e principalmente daquelas que estão desejosas de terem a Assembleia

Legislativa como parceira,  à frente das maiores discussões. Com certeza teremos

vários nomes confirmados, para iniciarmos aqui essa discussão, mais uma vez, com

o papel importante de todos os parlamentares dentro dessa frente. Manifesto que a
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Assembleia Legislativa participará ativamente de todas as discussões necessárias à

preservação de empregos, à manutenção das empresas sediadas em Minas Gerais,

garantindo assim a tranquilidade e a sobrevivência de todos aqueles que trabalham

há longos e longos anos nas nossas indústrias. Assim será sem dúvida alguma, Sr.

Presidente. Quero renovar a todos, Sras. Deputadas e Srs. Deputados, esse convite.

Com certeza, a presença de todos os parlamentares, amanhã, dará apoio à indústria

mineira  nessa frente  tão  importante  que  teremos  aqui.  Vamos  solicitar  a  V.  Exa.

também, de pronto, a realização desse encontro de amanhã no Plenário, tendo em

vista  o  grande  número  de  caravanas  que  teremos  nesta  Assembleia  Legislativa.

Então aqui está o nosso convite. Quero agradecer a V. Exa., caríssimo presidente, a

sua sensibilidade em recepcionar a Frente Parlamentar da Indústria Mineira. Muito

obrigado.

O presidente - Muito obrigado, deputado Dalmo. Tenho certeza de que será um

brilhante evento.

Estou observando a ansiedade de todos os deputados querendo expressar  seu

carinho,  seu  apoio,  sua  consideração  aos  servidores  da  saúde  e  aos  agentes

penitenciários. A Assembleia é de vocês. Estamos aqui para apoiá-los e auxiliá-los.

Oradores Inscritos

O presidente - Com a palavra, o deputado Carlos Pimenta.

O  Deputado  Carlos  Pimenta*  -  Sr.  Presidente,  deputado  Dinis  Pinheiro,  Srs.

Deputados  aqui  presentes,  visitantes  da  área  da  saúde,  boa  tarde.  Estou  vendo

também grande parte dos servidores do Estado que prestam grande assistência na

área  de  segurança,  principalmente  os  agentes  penitenciários.  Sejam  todos  bem-

vindos.

Enquanto esperamos a recomposição do quórum para votarmos os projetos - o que

deve acontecer dentro de alguns minutos -, não poderia deixar de aproveitar essa

oportunidade e também hipotecar a minha total e irrestrita solidariedade aos colegas

da área da saúde - sou médico licenciado do Estado. Em rápidas palavras, tecerei

algum  comentário  acerca  desse  movimento,  da  presença  dos  senhores.

Coincidentemente,  isso  que  está  acontecendo  vem  ao  encontro  do  que  havia

programado para falar na tribuna nesta tarde: dizer que, no nosso país, na área da
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saúde principalmente, é necessário, mais do que nunca, a valorização do profissional

de saúde. Temos visto aí, Sr. Presidente, muitas vezes não faltarem recursos para a

construção de obras, para a celebração de convênios, mas faltarem recursos para

valorizar o que temos de mais importante na saúde pública deste estado e deste país:

o profissional, aquela pessoa que está na ponta do sistema, que entra em contato

com  os  doentes,  que  muitas  vezes  abre  mão  do  seu  conforto  para  fazer  um

atendimento adequado, para atender no posto de saúde e nos hospitais.

É por isso mesmo que eu não poderia deixar de estar aqui neste momento, para

dizer que movimentos iguais a esse recebem da nossa parte todo o apoio, da minha

parte, como médico, como deputado, como deputado do Norte de Minas, de Montes

Claros e que sabe a importância que têm o médico, o enfermeiro, o dentista, o auxiliar

de  saúde,  as  pessoas  que  trabalham  na  área  administrativa  para  atender  nossa

população.

Ontem foi um dia que a classe médica especificamente não vai esquecer tão cedo.

Ontem a presidenta Dilma, ao analisar o projeto discutido e votado no Congresso

Nacional, apresentou seu veto ao item mais importante do projeto, que era a criação

da carreira do médico. Ela lança o programa Mais Médicos, mas, na hora de valorizar

esse programa, o profissional médico, evita a criação da carreira dele.

Conversava ontem com dirigentes do Conselho Regional de Medicina - CRM -, e

eles se mostraram surpresos com essa decisão da nossa presidenta. Há pontos no

projeto  altamente  positivos.  Quando se  fala,  deputado Luiz  Henrique,  em levar  o

médico a uma cidade pequena, a uma cidade do interior, obviamente não temos o

que discutir, mas no momento em que se está analisando a criação da carreira do

médico para que o estudante de medicina, ao se formar, para que o médico tenha

emprego de qualidade, tenha estabilidade, vem, estranhamente, o veto à formação e

à criação da carreira desse profissional no nosso país.

Admiro a presidenta em muitos pontos positivos. Muitas vezes entramos até em

atrito  ideológico  com  outras  pessoas  que  não  entendem  e  não  compreendem  o

esforço  feito,  mas  neste  momento  não  posso  admitir,  fico  triste  e  estranho  esse

posicionamento para evitar a formação da carreira do médico. Por um lado, estimula

a vinda de médicos de Cuba, da Bolívia, da Argentina, de Portugal, da Espanha, mas,
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por outro, o médico brasileiro que quer fazer parte desse programa, fazer parte dessa

carreira não é atendido. Desde ontem ele não terá a oportunidade de criação da sua

carreira.

Concordo em que, se falamos do médico, falamos da carreira da saúde, mas ontem

ocorreu esse fato que foi estranho e eu não poderia deixar de registrar a indignação

do CRM. Estou indignado também com outros fatos  que impedem a evolução da

carreira do profissional da saúde. Comecei meu discurso falando desse profissional,

da pessoa que está ali para atender, que estuda, que se esforça e que quer ter seu

lugar ao sol, salário e carreira dignos. Obviamente, não poderia chegar aos médicos

sem falar do profissional da saúde.

Queria, então, deixar registrado esse fato, que foi extremamente negativo. Estamos

nos  mobilizando  para  que  venham  as  pressões  e  que  possa  o  médico  ter  sua

carreira.  Espero  também que possam  ter  carreira  outros  profissionais.  Há  pouco,

estávamos aqui defendendo a criação da carreira do agente de saúde, da pessoa que

vai a nossa casa, que combate a dengue, que combate as endemias e epidemias.

Esse  projeto  também  está  parado  no  Congresso  Nacional.  Isso  mostra  a

indisposição,  a  má vontade  principalmente  em  relação  a  esses  profissionais  que

cuidam da nossa saúde, que estão aí lutando dia e noite para que o povo brasileiro

tenha saúde de melhor qualidade.

Repito, tão importante ou mais importante do que haver programas para construir

unidades  básicas  de  saúde,  hospitais,  trazer  equipamentos  é  a  valorização  do

profissional. A enfermeira, o agente de enfermagem, o agente de saúde, em todos os

níveis, estão ali e, muitas vezes, não têm o reconhecimento de sua carreira.

O deputado Duilio de Castro (em aparte) - Quero parabenizar o deputado Carlos

Pimenta, primeiramente pelo trabalho que faz nesta Casa e, segundo, por trazer um

assunto de tamanha importância para discutirmos. Ficamos tristes quando esta Casa

teve de se mobilizar pelo Assine + Saúde, a fim de cobrarmos da presidente que ela

invista mais dinheiro na saúde. A regulamentação da Emenda nº 29, infelizmente,

jogou mais responsabilidade para o Estado. Quanto aos municípios, já nem falo mais,

pois não há nenhum município que gaste menos de 22% na área da saúde.  E o

governo federal,  mais uma vez,  saiu fora das suas responsabilidades. Não chega



86
____________________________________________________________________________

dinheiro para a saúde. Muitas vezes, sobre a carreira da área da saúde, eles não são

bem-remunerados  porque não  há dinheiro,  pois  o  governo federal  não faz a sua

parte. No que se refere ao programa Mais Médicos, não somos contra, e sim a favor

de mais e mais médicos. Mas por que não há médico brasileiro? Por que os nossos

filhos não podem se formar em medicina?

Só para se ter uma ideia, Carlos, Sete Lagoas é uma cidade com mais de 250 mil

habitantes, e, há mais de cinco anos, estamos duramente tentando levar um curso de

medicina lá, mas, na situação atual, isso fica cada vez mais difícil. Há cada vez mais

pedras no caminho para levar um curso de medicina e formar os nossos filhos. Não

entendemos a chegada de um médico de Cuba, da Argentina e da Bolívia, que não

sabemos como foram formados. E os nossos filhos não têm direito. Falo por Sete

Lagoas,  pois  estamos  acompanhando  e  queremos  saber  por  que  não  dão

oportunidade aos nossos filhos.

Quero parabenizar V. Exa. por trazer esse assunto, que precisamos discutir mais no

País. Precisamos que os recursos que pagamos de impostos, que são muitos, mas

70% deles ficam em Brasília, cheguem para que possamos produzir mais saúde para

o povo mineiro e o povo brasileiro. Parabéns por trazer esse assunto. Muito obrigado.

O deputado Luiz Henrique (em aparte)* - Quero cumprimentar V. Exa. pela fala e

também cumprimentar os meus colegas da saúde. Foi bem procedente o que V. Exa.

disse, pois a carreira do médico de estado tem de ser criada, bem como a de todos

os profissionais que estão aqui.

V. Exa. sabe da minha luta vocacionada para a criação da carreira de cirurgião-

dentista de estado, a PEC 74. Minha gente, não há essa divergência entre dentistas,

médicos e auxiliares de saúde. Precisamos trabalhar unidos e focados. Naturalmente,

os médicos abriram essa porteira - aliás, foi vetado pela presidente Dilma, mas temos

de fazer coro com os profissionais da saúde. A saúde é generalizada, é holística, não

existe somente médico, paramédico, dentista e enfermeiro. Portanto parabéns pela

sua fala. Conte com meu apoio na luta pela defesa das carreiras na área da saúde.

O  deputado  Carlos  Pimenta*  -  Deputado  Luiz  Henrique,  muito  obrigado.  Quero

também dizer aos agentes penitenciários, aos trabalhadores da área da segurança

pública  que  esta  Casa  tem  dedicado  um  capítulo  muito  especial  na  defesa  dos
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interesses desses profissionais. Todos os projetos que vieram das mãos do Sargento

Rodrigues,  ou  encaminhados  pelo  governo  do  Estado  ou  por  qualquer  outro

parlamentar,  têm  merecido  uma  atenção  extremamente  especial  por  parte  dos

deputados  desta Casa.  Entendemos que,  há  pouco tempo,  quando se  fazia  uma

pesquisa de opinião pública, sempre vinha, em primeiro lugar, a saúde e a educação,

mas hoje a segurança desperta a preocupação e o interesse das populações mineira

e brasileira em igual situação. Estamos vivendo momentos tensos no País, e muitas

vezes nesses momentos quem está à frente para implantar, restabelecer a ordem, e

fazer cumprir a legislação, as leis, são os profissionais da área de segurança.

Vocês  ocupam  um  lugar  muito  especial  porque  estão  diretamente  expostos  ao

crime organizado, a bandidos de todo tipo. Suas famílias sofrem com isso, e não

raras  vezes  vemos,  pela  imprensa,  notícias  sobre  um  policial  civil  ou  um agente

penitenciário abatido.

Portanto - lembrando que à minha direita estão os profissionais da saúde; à minha

frente e à esquerda, os profissionais de segurança pública -, quero que saiam daqui

com a certeza de que podem contar com esta Casa e com estes deputados, porque

vamos  levar  avante  essa discussão para  valorizar  efetivamente  o  ser  humano,  o

trabalhador -  seja municipal,  seja estadual,  seja federal  - das áreas da saúde,  da

educação e da segurança em nosso país. Às duas classes que aqui estão hipoteco

nosso apoio e solidariedade.

Termino,  Sr.  Presidente,  dizendo  aos  deputados  que  estão  chegando  para  a

votação:  vamos  permanecer  aqui  pelo  tempo  necessário.  Temos  reunião

extraordinária marcada para hoje à noite, mas espero que esgotemos a matéria ainda

nesta  tarde.  Cumprimos nosso papel  não só  de  apoiar,  mas  também de analisar

criteriosamente projetos de envergadura que chegam ao Parlamento, encaminhados

por  deputados ou pelo governador,  para beneficiar  as  classes tão importantes  da

saúde e da segurança. Obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O presidente - Com a palavra, o deputado Cabo Júlio.

O  deputado  Cabo  Júlio*  -  Boa  tarde.  Quero  fazer  uma  saudação  inicial  aos

profissionais  de  saúde:  neste  país  fala-se  muito  de  médico,  mas  o  médico  não
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trabalha  sozinho,  não  é?  Saúdo  também  os  alunos  do  curso  de  direito,  futuros

colegas  advogados,  sejam  muito  bem-vindos  a  esta  Casa.  E,  de  forma  muito

especial,  saúdo os agentes de segurança prisional,  que continuam sua luta. Faço

menção especial a Alexandre Guerreiro, de Montes Claros, presidente da associação

que está nessa luta com o sindicato. Sou servidor de carreira: estou parlamentar, mas

sou militar, e sei que vivemos várias lutas ao longo dos mandatos.

Quero chamar a atenção dos deputados para o Projeto nº 4.040, que vamos votar

hoje.  Eu  era  deputado  federal  à  época  em  que  tratamos  do  Estatuto  do

Desarmamento - Lei nº 10.826, de 22/12/2003, regulamentada pelo Decreto nº 5.123,

de 2004 -, sobre o qual fiz mais de 30 debates. Havia, então, como disse agora há

pouco, um limbo jurídico nesse aspecto. Na área de segurança prisional Minas Gerais

tem uma característica que, se não for modificada, vai nos levar ao colapso: por volta

de 70%, ou um pouco mais, dos nossos agentes são contratados. O contrato, que era

para ser temporário, foi ficando, e o sistema se mantém em cima disso. Agora, temos

o desafio de corrigir a legislação, aprovada nesta Casa, que permitiu o contrato de

três anos, prorrogáveis por outros três, porque nesses seis anos não conseguimos

fazer concurso para contratação de 10 mil a 12 mil agentes. Agora, findo esse prazo,

a situação pode ser  exemplificada com a penitenciária  de Montes Claros, que fui

visitar, em companhia do Alexandre, e está hipoteticamente com 200 agentes: destes,

170 são contratados. Se fôssemos aplicar a lei integralmente, o sistema entraria em

colapso e agora, passados esses anos, teríamos de fechar esses estabelecimentos.

Precisamos  primeiro  valorizar  os  que  já  estão  em  serviço,  contratados  ou

concursados, senão buscaremos lá fora um para concorrer e terá de aprender tudo

que aquele que está dentro do sistema já conhece. Mas não quero falar sobre isso,

quero falar sobre o porte de arma.

Acredito que o Estatuto do Desarmamento, que é uma lei federal, criou uma regra,

que  é:  andar  armado  é  proibido.  Essa  é  a  regra  geral,  ressalvadas,  no  art.  6º,

algumas excepcionalidades, ou seja, é proibido andar armado, ressalvadas algumas

pessoas que, em razão da sua natureza funcional, precisam ter o porte de arma. Aí

entraram  Forças  Armadas,  Polícia,  Bombeiros.  Quando  chegamos  no  agente

prisional, foi feita uma ressalva, e a ressalva inicial era que os estados deveriam, por
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meio  de  uma legislação,  fazer  a  regulamentação funcional.  Como funciona hoje?

Como existe  um  limbo  jurídico,  o  colega  agente  prisional  precisa  andar  armado,

porque ele carrega, há 30 anos, 24 horas por dia, um bandido, um marginal, e depois

ele vai embora para casa fardado e sem um canivete na cintura, porque a lei não

permite. Então, o que o colega faz? Vai à Polícia Federal tentar o porte de arma na

regra  geral,  como  se  fosse  um  cidadão  comum  que  está  fora  da  regra  de

excepcionalidade,  e coloca lá  a justificativa de ser agente de segurança prisional.

Alguns portes são concedidos, e outros não, pela falta da previsão legal do porte

funcional no Estado. O governo, então, fez uma mobilização dos sindicatos e das

associações e mandou para cá o Projeto de Lei nº 4.040.

Corrigiu-se isso,  o  governador  mandou  o  projeto  de  lei  para  cá,  mas,  em meu

entendimento,  a  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  cometeu  alguns  equívocos.

Primeiro equívoco, que está no Relatório: entender que, uma vez que o agente de

segurança  prisional  se  aposentou,  rompeu  o  vínculo  com  a  administração.  “Ora,

esqueceram de avisar ao bandido que agora sou aposentado, eu, que fui agente de

segurança prisional por 30 anos”.

Volto a citar outro fato que exemplifica como isso é perigoso - Deputado Lafayette

de Andrada, V. Exa. foi secretário e sabe. O agente entra quando todo o sistema já

funcionou. A polícia já prendeu, o Ministério Público já ofereceu denúncia, o Judiciário

já condenou, aí o condenado vai para o sistema cumprir a sua pena, e o que ele mais

quer é fugir dali. Quando estive em Francisco Sá, onde há um presídio de segurança

máxima, um RDB, um bandido simulou que estava passando mal e foi levado até o

hospital da cidade. Bandidos prepararam uma emboscada e deram um tiro de grosso

calibre no colega. Fui visitá-lo pessoalmente, e ele está com risco de perder o braço,

porque foi atingido com tiro de fuzil.

Vamos imaginar que esse cidadão se aposente amanhã. Ele rompeu. Mas ficou o

tempo todo impedindo a fuga do bandido, e esse bandido vê esse agente como o

Estado que o está punindo. Como achar que esse bandido entenderá que se trata de

aposentado? Mas não é preciso andar armado... Acho que isso é um equívoco, o

texto da Comissão de Constituição e Justiça foi um equívoco. Não consigo entender,

com todo o respeito,  como um guarda municipal  aposentado pode ter  o porte de
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arma,  e  o  agente  não  pode.  Acho  isso  uma  grande  aberração.  Acho  que  a

interpretação da Comissão de Constituição e Justiça foi restritiva demais, não foi uma

interpretação nem literal nem extensiva.

Antes de terminar minha fala, concedo aparte ao deputado Lafayette de Andrada,

que  é  nosso  companheiro,  a  quem  reputo  como  um  dos  deputados  mais  bem-

preparados desta Casa, tecnicamente.

O deputado Lafayette de Andrada (em aparte) - Não tomarei mais do que 1 minuto

do seu tempo, deputado Cabo Júlio. Primeiro quero parabenizá-lo, porque V. Exa. tem

a experiência, na carne, de ter sido um policial de rua, e pode falar muito bem sobre

essa questão.  Da minha parte,  tive  também oportunidade de exercer  o  cargo de

secretário de Defesa Social, e me recordo bem que, em diversas reuniões com as

lideranças sindicais dos agentes penitenciários, essa era uma demanda justa.

Existe na lei federal uma lacuna que precisa ser preenchida pela lei estadual. Não

foram poucas as reuniões que realizamos com as lideranças sindicais dos agentes

penitenciários.  Essas  reuniões  se  desdobraram  num  acordo  com  o  governador

Anastasia, que, honrando seu compromisso, encaminhou à Assembleia esse projeto

de  lei.  Houve  efetivamente  uma  modificação  na  Comissão  de  Justiça,  mas,

felizmente, na Comissão de Segurança Pública, com minha presença - fui o relator - e

a dos deputados Cabo Júlio e Sargento Rodrigues, conseguimos retificar o erro que a

Comissão de Justiça estava cometendo, abolindo a hipótese de o aposentado não ter

o porte.

Portanto, deputado Cabo Júlio, quero dizer o seguinte - falo em nome da liderança

do PSDB e, com a permissão do deputado Bonifácio Mourão, em nome da liderança

do  governo:  a  postura  do  governo,  o  encaminhamento  dessa  votação  é  para  a

aprovação do Projeto de Lei nº 4.040.

Logo  mais,  encerradas  as  discussões  da  1ª  Fase,  por  volta  das  15h30min,  os

projetos entrarão em pauta. Tenham os senhores plena convicção não apenas do

nosso voto, mas também a posição do governo, que é pela aprovação. Temos certeza

de que esse projeto será aprovado na tarde de hoje. Muito obrigado, deputado Cabo

Júlio.

O deputado Cabo Júlio* - Obrigado. Então quero apenas ratificar nosso apelo aos
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colegas, que aprovemos o projeto em sua forma original, rejeitando as Emendas nºs 1

e 2, que retiram o porte para o aposentado. Creio que esse é o papel e a opinião do

PMDB, do PT, do bloco da oposição. Parabéns a vocês pela mobilização.

* - Sem revisão do orador.

O presidente - Com a palavra, o deputado Sargento Rodrigues.

O deputado Sargento Rodrigues* - Sr. Presidente, serei breve. Vou utilizar apenas 3

dos 15 minutos a que tenho direito. Quero apenas reforçar o apelo, deputado Rogério

Correia,  de  que  V.  Exa.  e  os  demais  deputados  retirem  sua  inscrição  para  que

possamos entrar na fase de votação. Vamos, obviamente, votar o projeto de acordo

com a posição das Comissões de Segurança Pública e de Fiscalização Financeira.

Acertamos nosso parecer quanto ao Projeto de Lei nº 4.040.

Quero  ainda,  presidente,  falar  da  nossa  satisfação  em  ter  sido  relator  da  sua

matéria. Temos inúmeros casos de agentes penitenciários mortos em serviço ou em

razão  da atividade,  motivo  pelo  qual,  ilustre  constitucionalista  deputado  Bonifácio

Mourão, estamos aqui aprovando uma matéria que diz respeito à salvaguarda da vida

e  da integridade física  dos  que  estão  diariamente  tentando monitorar  criminosos,

bandidos  perigosos.  Quando um  agente  penitenciário  cumpre  a  Lei  de  Execução

Penal - LEP -, torna-se odiado pelo criminoso porque não deixa entrar um celular, um

cigarro  de  maconha,  bebidas,  enfim,  nenhum  tipo  de  violação  da  LEP.  Ele  fica

marcado, e a organização criminosa passa a perseguir e ameaçar não apenas a vida

dele, mas também a de sua família. Por esse motivo, o governador acerta muito bem.

Ademais, para os que ainda estão em conflito quanto à competência, o inciso II do

art. 5º, deputado Bonifácio Mourão, diz o seguinte: “Ninguém será obrigado a fazer ou

deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei”. A lei está aqui para ser votada,

dando a eles condição de salvaguardar sua vida, sua integridade física e a de sua

família.  O  Estado  não  consegue  colocar  um  segurança  para  cada  um  desses

companheiros que estão lá no último dente da engrenagem. E apenas para fazer a

correção: o projeto, cuja relatoria coube a este deputado e ao deputado Lafayette de

Andrada,  precisa  ser  votado  na  forma  em  que  foi  aprovado  nas  Comissões  de

Segurança Pública e de Fiscalização Financeira. Agradeço e faço apelo aos nobres

colegas: que saltemos esta fase e caminhemos logo para o processo de votação, não
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apenas  desse  projeto,  mas  também  do  projeto  dos  servidores  da  saúde,  cuja

aprovação é muito importante.

* - Sem revisão do orador.

O presidente - Com a palavra, o deputado Rogério Correia.

O deputado Rogério Correia* - Presidente deputado Ivair Nogueira - é um prazer

vê-lo  presidindo  nossa  reunião;  deputados  e  deputadas,  companheiros  e

companheiras da saúde, que nos visitam hoje e estão esperando a votação de um

projeto  de  lei,  a  que,  aliás,  me declaro  favorável  e  daqui  a  pouco  vou  dizer  os

motivos,  mas dou-lhes  parabéns  pela luta  que o  Sind-Saúde vem travando nesta

Casa. Cumprimento também os companheiros do Sindasp, agentes aqui presentes -

é um prazer tê-los aqui. Quero saudá-los pela mobilização e, de antemão, colocar-me

favorável à aprovação do projeto de vocês, pelo motivo que vou expor.

Sr.  Presidente,  creio  que  o  projeto  de  lei  referido  nos  pronunciamentos  dos

deputados Cabo Júlio e Sargento Rodrigues e no aparte do Lafayette de Andrada terá

votação  vitoriosa.  Não  poderia  deixar  de  dar  testemunho  da  minha  vivência  em

relação a essa questão. Tive essa vivência particularmente em CPI instalada nesta

Casa. Faço um parêntese para dizer que depois as CPIs aqui foram proibidas, mas

falo depois  por  que foram proibidas. Foi  uma CPI vitoriosa que instalamos e que

analisou o problema do tráfico de droga, a CPI do Narcotráfico. Na ocasião, pude ter

uma vivência maior e senti de perto a experiência que vocês têm e o problema que há

em relação às prisões não só no Estado de Minas Gerais, mas no Brasil inteiro. De

fato, é arrepiante saber que, com a função que exercem com dignidade, ética e moral,

vocês passam a ter evidente risco quando saem do serviço e não têm porte de arma

para fazer defesa quando alguém que pode ter escapulido da prisão ou mesmo em

liberdade vier ameaçar não só vocês como suas famílias. Isso, por si só, justifica que

o  projeto  seja  aprovado.  Com  essa  experiência  concreta,  solicito  a  todos  os

deputados do Bloco Minas sem Censura o voto favorável à aprovação do projeto.

Tenho certeza de que, com a mobilização de vocês, assim ocorrerá.

Quero me solidarizar  também com os  companheiros  da  saúde,  que solicitam a

aprovação do projeto para contratação de mais pessoas na área, para estabelecer

para eles - é o compromisso que se tem do governo, finalmente, depois de muita
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greve - uma jornada de 30 horas semanais. Quem conhece o setor da saúde sabe

como é o trabalho, como é o risco, principalmente como é enfadonho o trabalho, e há

necessidade de que essa jornada de 30 horas seja estabelecida, mas não foi até hoje

em Minas Gerais. Então, vamos votar o projeto nesse intuito.

Quero dizer também aos companheiros da saúde que concordo com a presidenta

Dilma  no  tocante  a  precisarmos  ter  não  só  uma carreira  de  médicos,  mas  uma

carreira  global  de  servidores  da  saúde,  e  esse  não  pode  ser  um  tratamento

diferenciado. O Programa Mais Médicos diz exatamente isso e, por isso, tem sido um

sucesso, pois começa-se a discutir uma nova concepção de saúde pública que leva

em consideração o médico, mas também as demais carreiras profissionais da saúde.

Por isso o programa é tão importante. Sei que muitos ficaram contra o Mais Médicos,

mas sou completamente a favor dele. E creio que a imensa maioria dos prefeitos, do

povo brasileiro e do povo mineiro também é. Inclusive, em nome da saúde pública,

das medalhas que serão entregues na Assembleia Legislativa, vou oferecer uma a

um  médico  do  Programa  Mais  Médicos,  para  agraciar  e  fazer  uma  saudação

específica a um programa tão importante de reforço da saúde pública no Brasil.

Quero lamentar a atitude do governo do Estado. É engraçado como as pessoas que

criticam a saúde não falam do que acontece em Minas, mas deveriam dizer que aqui

o governo do Estado deve à saúde R$8.000.000.000,00 por não investir o mínimo

constitucional de 12%. E isso não é falado aqui pela base governista, que quer livrar-

se de toda responsabilidade, como se o governo do Estado não fosse responsável

pela saúde pública. Não podemos deixar de falar isso.

Aqui em Minas, temos também o choque de gestão, que não é apenas na saúde,

mas também na segurança pública. Por isso o salário é tão baixo nessa área, e os

problemas, cada vez maiores em Minas.  E não venham me dizer  que isso é um

problema internacional, federal, intergaláctico, que o Estado nada tem a ver com isso.

Tem, sim, e o governador deveria estar atento aos problemas da segurança, que só

pioram em Minas Gerais. O deputado Sargento Rodrigues pediu que eu fosse breve,

mas não posso deixar de falar a verdade que o governo do Estado precisa escutar

desta tribuna da Assembleia.

Quero também dizer  que está  na frente dos dois  projetos  -  e peço ao líder  do
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governo que possamos retirá-lo - outro projeto da educação. Pediria aos deputados

que votássemos primeiramente os projetos da segurança e da saúde, porque outro

projeto foi colocado na frente para tirar direito da educação e das professoras. Hoje, a

professora tem a garantia de, após completar 25 anos de serviço, poder terminar o

tempo relativo à idade para aposentadoria não necessariamente na sala de aula, mas

na secretaria, na biblioteca, por ter prestado o serviço em sala de aula por 25 anos. O

governo quer cortar esse direito, mas não pode usar a segurança pública e a saúde

para tirar direito da educação. Então, peço ao governo que votemos primeiramente os

projetos da segurança e da saúde e deixemos para discutir o projeto da educação

quando os professores também estiverem aqui, pois seria um ato de covardia com o

setor  da  educação  em  Minas  Gerais.  Já  tentaram  fazer  isso  para  aprovar  a  Lei

Orgânica  da  Polícia  Civil,  mas  os  próprios  policiais  civis  disseram:  “Não,  não

admitimos aprovar o nosso projeto em detrimento de outro, queremos a aprovação do

nosso”. E assim foi feito. Então, solicito à base do governo que coloque em primeiro

lugar  o  projeto  de vocês,  para depois  debatermos  o  tema que retira o  direito  da

educação.

Faço questão de conceder aparte ao deputado Vanderlei Miranda e em seguida ao

deputado Celinho do Sinttrocel.

O  deputado  Vanderlei  Miranda  (em  aparte)  -  Deputado  Rogério  Correia,  quero

apenas  fazer  algumas  considerações.  Primeiramente,  parabenizo  V.  Exa.  pela

abordagem e, como parte do bloco do PMDB - sou vice-líder da bancada e do bloco

nesta Casa, juntamente com V. Exa. e outros -, quero dizer aos servidores da saúde e

aos  agentes  de  segurança  penitenciária  que  já  no  passado  trouxeram  aqui  uma

demanda. Precisamos sempre refrescar a memória, pois naquela ocasião o secretário

Maurício Campos deu uma canetada e colocou 308 funcionários na rua. Nós lutamos

nesta Casa e trouxemos os 308 de volta para o serviço, prova de que, quando nos

unimos, conseguimos atender às aspirações e demandas dos servidores.

Esse  Projeto  de  Lei  nº  4.040  tem  nosso  total  apoio.  Eu,  que  hoje  presido  a

Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de Crack e outras Drogas, que tenho

viajado pelo Estado, que tenho visto o flagelo provocado pelas  drogas no Estado

como um todo, recebendo a informação de que 70% da nossa massa carcerária tem
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alguma ligação com a droga, percebo como nossos agentes estão expostos na luta

diária deles.

Todos sabemos que o tráfico de drogas não perdoa. Tivemos recentemente o caso

daquele advogado que foi morto ao chegar em casa. Os noticiários dão conta de que

foram traficantes que o executaram em função de um serviço não prestado. Tudo tem

ainda de ser confirmado, caso seja verdade. O tráfico não negocia, não conversa. A

conversa é na bala. Para falar a linguagem da bala, lamentavelmente, embora sendo

eu uma pessoa de paz, tenho de pensar na linguagem da bala também.

Fica  aqui  nosso  apoio  aos  servidores  da  saúde,  que  aqui  estão  com  suas

demandas,  e  aos  professores,  enfim,  a  todos  os  servidores  de  modo  geral,  que

podem sempre contar com nosso apoio nesta Casa. Obrigado.

O  deputado  Rogério  Correia*  -  Obrigado,  deputado  Vanderlei  Miranda.  Fica

expresso o apoio do nosso Bloco Minas sem Censura aos dois projetos de lei, o dos

agentes penitenciários e o dos servidores da saúde,  por  meio do Sind-Saúde, do

Sindasp, do Sindpúblicos e dos demais sindicatos que aqui estão e que terão nosso

apoio com certeza.

Com a palavra, o deputado Celinho do Sinttrocel, do PCdoB, para que possa fazer

suas observações.

O  deputado  Celinho  do  Sinttrocel  (em  aparte)*  -  Deputado  Rogério  Correia,

agradeço o aparte. Quero, de forma rápida, fazer uma saudação especial a todos os

trabalhadores da saúde e da segurança pública do nosso estado, que nos visitam

nesta Casa. Saúdo os agentes penitenciários.

De forma tranquila e segura, na condição de sindicalista e de deputado que sou, de

defensor  das  condições  de  trabalho  de  todas  as  categorias,  indistintamente  da

coloração partidária, quero aqui hipotecar, deputado Rogério Correia, meu apoio ao

Projeto de Lei nº 4.040, que garante o porte de arma aos agentes penitenciários,

dando a eles condições dignas de trabalho. Com certeza, esse projeto contará com

nosso voto. Da mesma forma,  os trabalhadores da saúde podem contar conosco.

Agradeço a oportunidade.

Reivindicamos o retorno dos deputados o mais breve para o Plenário,  para que

possamos realizar essa votação tão importante na Casa. Muito obrigado.
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O  deputado  Rogério  Correia*  -  Obrigado,  deputado  Celinho  do  Sinttrocel.  Isso

posto, eu me despeço aqui da tribuna, deixando mais uma vez clara a nossa posição,

que reflete a posição do bloco. Solicito também aos deputados do Bloco Minas sem

Censura que venham para este Plenário.

Nosso  líder,  deputado  Sávio  Souza  Cruz,  já  está  em  Plenário.  Concedo,

rapidamente, aparte a ele para que possa apresentar a posição oficial do bloco em

relação aos projetos da saúde e da segurança pública.

O deputado Sávio Souza Cruz (em aparte)* - Agradeço a concessão do aparte.

Com sua permissão, uso esse breve período de tempo em favor da celeridade, para

anunciar o apoio do Bloco Minas sem Censura tanto ao projeto da saúde quanto ao

projeto da segurança. O Bloco Minas sem Censura, que é formado pelo PMDB, pelo

PT e pelo PRB, votará. Parabéns pelo pronunciamento.

O deputado Rogério Correia* -  Obrigado, deputado Sávio Souza Cruz.  O nosso

Bloco Minas sem Censura, como disse o deputado, é composto pelo PT, pelo PMDB

e pelo PRB. Somos 21 deputados. Temos feito uma luta aqui, em Minas Gerais, muito

grande contra o choque de gestão, para que os servidores públicos como vocês não

morram eletrocutados. O choque de gestão já está em sua quarta geração. Ninguém

aguenta mais tanto choque nem tanta má gestão. Um grande abraço e até a vitória do

projeto.

* - Sem revisão do orador.

O  presidente  (deputado  Ivair  Nogueira)  -  Queremos  cumprimentar  os  que  nos

prestigiam nas galerias: trabalhadores do Sind-Saúde, trabalhadores da segurança

pública e alunos dos 5º e 10º períodos de direito, que mais uma vez vêm a esta Casa

conduzidos pelo Dr.  Alexandre Trindade, que já conhece muito bem a Assembleia

Legislativa  e  tem  proporcionado  essa  visita  aos  alunos  do  curso  de  direito  do

Pitágoras, dando-lhes a oportunidade de conhecer nosso trabalho, que ele conhece

muito bem. Sejam bem-vindos.

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.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA

A Presidência, nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno, determina a

anexação do Projeto de Lei nº 688/2011, do deputado Arlen Santiago, ao Projeto de

Lei nº 341/2011, do deputado Fred Costa, por guardarem semelhança entre si.

Mesa da Assembleia, 30 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 6.073 a 6.076/2013,

da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  e  6.077  a  6.090/2013,  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  pela  Comissão  de  Saúde  -  aprovação,  na  25ª  Reunião  Ordinária,  em

30/10/2013,  do  Requerimento  nº  5.945/2013,  do  deputado  Braulio  Braz  (Ciente.

Publique-se.).

Despacho de Requerimentos

- A seguir, o presidente defere, nos termos do inciso VIII do art. 232 do Regimento

Interno, o requerimento do deputado Zé Maia em que solicita a retirada de tramitação

do Projeto de Lei nº 4.640/2013 (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 Lei Complementar nºs 30/2012 e

37/2013 e dos Projetos de Lei nºs 1.789/2011 e 4.214/2013 (À sanção.).

Votação de Requerimentos

O presidente - Requerimento da Comissão de Direitos Humanos em que solicita

seja  encaminhado  ao  presidente  do  Museu  Casa  de  Juscelino,  em  Diamantina,

pedido de providências para tomar medidas cabíveis diante das informações contidas
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nas notas taquigráficas da 29ª Reunião Ordinária da referida comissão. Em votação,

o requerimento. As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se

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

Questão de Ordem

O deputado Célio Moreira - Sr. Presidente, é só um aviso. Recebemos um convite

do deputado Fred Costa para uma visita técnica ao hospital do Barreiro, entretanto

ele deixou o endereço da Rua Joaquim Figueiredo, 140. Informo que esse endereço é

do antigo Hospital Santa Lúcia. O Hospital Regional do Barreiro fica na Rua Dona

Luísa, esquina com a Via do Minério. Talvez o deputado não conheça bem a região e

se tenha equivocado. Queria apenas corrigir o endereço.

2ª Fase

O presidente (deputado Dinis Pinheiro) - 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.

- Vem à Mesa:

ACORDO DE LÍDERES

A totalidade dos líderes com assento nesta Casa acordam seja retirado da pauta

das reuniões de hoje o Projeto de Lei Complementar nº 41/2013.

Sala das Reuniões, 30 de outubro de 2013.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA

A presidência acolhe o acordo e determina o seu cumprimento.

Mesa da Assembleia, 30 de outubro de 2013.

Dinis Pinheiro, presidente.

Discussão e Votação de Proposições

O presidente - Votação, em turno único, do Projeto de Resolução nº 4.412/2013, da

Comissão  de  Fiscalização  Financeira,  que  ratifica  o  Convênio  ICMS  nº  41,  de

27/5/2013,  celebrado  no  âmbito  do  Conselho  Nacional  de  Política  Fazendária  -

Confaz.  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
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façam  o  registro  biométrico  no  terminal  e,  em  seguida,  registrem  seu  voto.  Em

votação, o projeto.

- Procede-se à votação por meio do painel eletrônico.

A deputada Maria Tereza Lara - Sr. Presidente, meu voto é “sim”.

O deputado Hely Tarqüínio - Sr. Presidente, quero que contabilize o meu voto “sim”.

O deputado Elismar Prado - Sr. Presidente, quero registrar o meu voto “sim”.

O deputado Antônio Carlos Arantes - Meu voto é “sim”, Sr. Presidente.

Questão de Ordem

O deputado Célio Moreira - Sr. Presidente, alguns deputados tiveram dificuldade

para registrar o seu voto. Portanto, solicito uma nova votação.

O  presidente  -  Tendo  em  vista  a  ocorrência  de  falha  no  painel  eletrônico,  a

presidência torna sem efeito a votação e vai renová-la. Em votação, o projeto.

- Registram “sim” os deputados e as deputadas:

Adelmo  Carneiro  Leão  -  Anselmo  José  Domingos  -  Antônio  Carlos  Arantes  -

Bonifácio Mourão - Cabo Júlio - Carlos Pimenta - Celinho do Sinttrocel - Célio Moreira

-  Dalmo  Ribeiro  Silva  -  Fabiano  Tolentino  -  Gilberto  Abramo -  Glaycon  Franco  -

Gustavo Valadares - Hely Tarqüínio - Jayro Lessa - João Vítor Xavier - Juninho Araújo

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

Humberto Carneiro - Luzia Ferreira -  Maria Tereza Lara -  Paulo Lamac - Pinduca

Ferreira - Rogério Correia - Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas - Rosângela Reis -

Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite -

Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Tony Carlos - Vanderlei Miranda.

O deputado Duilio de Castro - Quero registrar o meu voto “sim”.

O deputado Neilando Pimenta - Meu voto é “sim”, Sr. Presidente.

O deputado Ivair Nogueira - Sr. Presidente, meu voto é “sim”.

O presidente - Estão computados. Votaram "sim" 41 deputados. Não houve voto

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

4.412/2013. À Comissão de Redação.

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução nº 4.413/2013, da Comissão de

Fiscalização Financeira, que ratifica o Convênio ICMS nº 44, de 12/6/2013, celebrado

no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária - Confaz. A presidência vai
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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.

- Registram “sim” os deputados e as deputadas:

Adelmo  Carneiro  Leão  -  Anselmo  José  Domingos  -  Antônio  Carlos  Arantes  -

Bonifácio Mourão - Cabo Júlio - Carlos Pimenta - Celinho do Sinttrocel - Célio Moreira

-  Dalmo Ribeiro  Silva  -  Duilio  de  Castro  -  Fabiano  Tolentino  -  Gilberto  Abramo -

Glaycon Franco - Gustavo Valadares - Hely Tarqüínio - Ivair Nogueira - Jayro Lessa -

João Vítor Xavier - Juninho Araújo - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Liza

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

Neilando Pimenta -  Paulo Lamac - Pinduca Ferreira -  Rômulo Veneroso - Rômulo

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

Leite - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Tony Carlos - Vanderlei Miranda.

- Registram “branco” os deputados:

Rogério Correia - Sávio Souza Cruz.

O deputado Elismar Prado - Sr. Presidente, voto “sim”.

O presidente - Está computado. Votaram "sim" 40 deputados. Houve 2 votos em

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

4.413/2013. À Comissão de Redação.

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução nº 4.414/2013, da Comissão de

Fiscalização Financeira, que ratifica o Convênio nº 49/2013, celebrado pelo Conselho

Nacional de Política Fazendária - Confaz - em 24/6/2013. 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.

- Registram “sim” os deputados e as deputadas:

Adelmo  Carneiro  Leão  -  Anselmo  José  Domingos  -  Antônio  Carlos  Arantes  -
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Bonifácio Mourão - Cabo Júlio - Carlos Pimenta - Celinho do Sinttrocel - Célio Moreira

- Dalmo Ribeiro Silva - Duilio de Castro - Elismar Prado - Fabiano Tolentino - Gilberto

Abramo - Glaycon Franco - Gustavo Perrella - Gustavo Valadares - Hely Tarqüínio -

Ivair  Nogueira  -  Jayro  Lessa -  João Vítor  Xavier  -  Juninho  Araújo -  Lafayette  de

Andrada - Leonardo Moreira - Liza Prado - Luiz Henrique - Luiz Humberto Carneiro -

Luzia  Ferreira  -  Maria  Tereza  Lara  -  Neilando Pimenta  -  Paulo  Lamac  -  Pinduca

Ferreira - Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas - Rosângela Reis - Sargento Rodrigues

- Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Tony Carlos -

Vanderlei Miranda.

- Registram “branco” os deputados:

Rogério Correia - Sávio Souza Cruz.

O  presidente  -  Votaram  "sim"  41  deputados.  Houve  2  votos  em  branco.  Está,

portanto,  aprovado,  em  turno  único,  o  Projeto  de  Resolução  nº  4.414/2013.  À

Comissão de Redação.

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução nº 4.456/2013, da Comissão de

Fiscalização Financeira, que ratifica o Convênio nº 40/2013, celebrado pelo Conselho

Nacional de Política Fazendária - Confaz - em 27/5/2013. 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.

- Registram “sim” os deputados e as deputadas:

Adelmo Carneiro Leão - Anselmo José Domingos - Antônio Carlos Arantes - Antonio

Lerin  -  Bonifácio  Mourão -  Cabo Júlio  -  Carlos  Pimenta  -  Célio  Moreira  -  Dalmo

Ribeiro Silva - Duilio de Castro - Elismar Prado - Fabiano Tolentino - Gilberto Abramo -

Glaycon  Franco  -  Gustavo  Perrella  -  Gustavo  Valadares  -  Hélio  Gomes  -  Hely

Tarqüínio - Jayro Lessa - João Leite - João Vítor Xavier - Juarez Távora - Juninho

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

Humberto Carneiro -  Luzia Ferreira -  Maria Tereza Lara -  Mário Henrique Caixa -

Neilando  Pimenta  -  Pinduca  Ferreira  -  Rômulo  Veneroso  -  Rômulo  Viegas  -
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Rosângela  Reis  -  Sargento  Rodrigues  -  Sebastião  Costa  -  Tadeu Martins  Leite  -

Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Tony Carlos - Vanderlei Miranda.

- Registra “não” o deputado:

Rogério Correia.

- Registram “branco” os deputados:

Paulo Lamac - Sávio Souza Cruz.

O deputado Fábio Cherem - Sr. Presidente, registre o meu voto, por favor.

O  presidente  -  Está  computado.  Votaram  "sim"  44  deputados.  Votou  "não"  1

deputado.  Houve 2 votos em branco. Está,  portanto, aprovado, em turno único,  o

Projeto de Resolução nº 4.456/2013. À Comissão de Redação.

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução nº 4.457/2013, da Comissão de

Fiscalização Financeira, que ratifica o Convênio nº 38/2013, celebrado pelo Conselho

Nacional de Política Fazendária - Confaz -, em 22/5/2013. 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.

- Registram “sim” os deputados e as deputadas:

Adelmo Carneiro Leão - Anselmo José Domingos - Antônio Carlos Arantes - Antonio

Lerin - Bonifácio Mourão - Cabo Júlio - Carlos Pimenta - Celinho do Sinttrocel - Célio

Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Duilio de Castro - Elismar Prado - Fabiano Tolentino -

Fábio  Cherem  -  Glaycon  Franco  -  Gustavo  Perrella  -  Gustavo  Valadares  -  Hélio

Gomes - Hely Tarqüínio - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João Leite - João Vítor Xavier

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

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

Mário Henrique Caixa - Neilando Pimenta - Pinduca Ferreira - Rômulo Veneroso -

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

Martins Leite - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Tony Carlos - Vanderlei Miranda.

- Registram “branco” os deputados:

Gilberto Abramo - Paulo Lamac - Rogério Correia - Sávio Souza Cruz.
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O  presidente  -  Votaram  "sim"  45  deputados.  Houve  4  votos  em  branco.  Está,

portanto,  aprovado,  em  turno  único,  o  Projeto  de  Resolução  nº  4.457/2013.  À

Comissão de Redação.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 4.040/2013, do governador do Estado,

que dispõe sobre o porte de armas de fogo pelo agente de segurança penitenciário

de  que trata  a  Lei  nº  14.695,  de  30/7/2003.  A Comissão de Justiça  conclui  pela

constitucionalidade  do  projeto  com  as  Emendas  nºs  1  e  2,  que  apresenta.  As

Comissões de Segurança Pública e de Administração Pública opinam pela aprovação

do projeto e pela rejeição das Emendas nºs 1 e 2, da Comissão de Justiça. A Emenda

nº 3, apresentada em Plenário, foi retirada pelo autor.  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 emendas.

- Registram “sim” os deputados e as deputadas:

Adelmo Carneiro Leão - Anselmo José Domingos - Antônio Carlos Arantes - Antonio

Lerin - Bonifácio Mourão - Cabo Júlio - Carlos Pimenta - Celinho do Sinttrocel - Célio

Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Duilio de Castro - Elismar Prado - Fabiano Tolentino -

Fábio  Cherem  -  Gilberto  Abramo -  Glaycon  Franco  -  Gustavo  Perrella  -  Gustavo

Valadares - Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João Leite -

João Vítor Xavier - Juarez Távora - Juninho Araújo - Leonardo Moreira - Liza Prado -

Luiz Henrique - Luiz Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara - Mário

Henrique  Caixa  -  Neilando  Pimenta  -  Paulo  Lamac  -  Pinduca  Ferreira  -  Rogério

Correia - Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas - Rosângela Reis - Sargento Rodrigues -

Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite - Tenente Lúcio - Tiago

Ulisses - Tony Carlos - Vanderlei Miranda.

O deputado Lafayette de Andrada - Sr. Presidente, solicito que registre meu voto

“sim”, porque o painel não o registrou.

O  presidente  -  Está  computado.  Votaram  "sim"  49  deputados.  Não  houve  voto

contrário. Está aprovado o projeto, salvo emendas. Emenda nº 1.
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O deputado Jayro Lessa - Pode ser lida?

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

leitura da Emenda nº 1.

O secretário (deputado Célio Moreira) - (- Lê a Emenda nº 1, publicada na edição

do dia 10/7/2013).

O presidente - Em votação, a Emenda nº 1.

- Registram “sim” os deputados:

Adelmo Carneiro Leão - Duilio de Castro.

- Registram “não” os deputados e as deputadas:

Anselmo  José  Domingos  -  Antônio  Carlos  Arantes  -  Antonio  Lerin  -  Bonifácio

Mourão - Cabo Júlio - Carlos Henrique - Carlos Pimenta - Celinho do Sinttrocel - Célio

Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Elismar Prado - Fabiano Tolentino - Fábio Cherem -

Fred  Costa  -  Gilberto  Abramo  -  Glaycon  Franco  -  Gustavo  Perrella  -  Gustavo

Valadares - Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João Leite -

João Vítor Xavier - Juarez Távora - Juninho Araújo - Lafayette de Andrada - Leonardo

Moreira - Luiz Henrique - Luiz Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Mário Henrique

Caixa  -  Neilando  Pimenta  -  Paulo  Lamac  -  Pinduca  Ferreira  -  Rogério  Correia  -

Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas - Rosângela Reis - Sargento Rodrigues - Sávio

Souza Cruz - Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses -

Tony Carlos - Vanderlei Miranda.

O deputado Duilio de Castro - Sr. Presidente, não estou conseguindo mudar o voto.

O voto é “não”.

O  presidente  -  Está  computado.  Votou  "sim"  1  deputado.  Votaram  "não"  48

deputados. Está rejeitada a Emenda nº 1. Em votação, a Emenda nº 2.

- Registra “sim” o deputado:

Adelmo Carneiro Leão.

- Registram “não” os deputados e as deputadas:

Alencar da Silveira Jr. - Anselmo José Domingos - Antônio Carlos Arantes - Antonio

Lerin - Bonifácio Mourão - Cabo Júlio - Carlos Henrique - Carlos Pimenta - Celinho do

Sinttrocel - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Duilio de Castro - Elismar Prado -

Fabiano Tolentino - Fábio Cherem - Fred Costa - Gilberto Abramo - Glaycon Franco -
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Gustavo Perrella - Gustavo Valadares - Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - Ivair Nogueira

- Jayro Lessa - João Leite - João Vítor Xavier - Juarez Távora - Juninho Araújo -

Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Luiz Henrique - Luiz Humberto Carneiro -

Luzia Ferreira - Mário Henrique Caixa - Neilando Pimenta - Paulo Lamac - Pinduca

Ferreira - Rogério Correia - Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas - Rosângela Reis -

Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Tadeu Martins Leite - Tenente Lúcio - Tiago

Ulisses - Tony Carlos - Vanderlei Miranda.

- Registra “branco” o deputado:

Sebastião Costa.

O presidente - Votou "sim" 1 deputado. Votaram "não" 48 deputados. Houve 1 voto

em branco. Está rejeitada a Emenda nº 2. Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o

Projeto de Lei nº 4.040/2013. À Comissão de Segurança Pública.

Declaração de Voto

O  deputado  Célio  Moreira  -  Sr.  Presidente,  para  declaração  de  voto.  Quero

parabenizar  V.  Exa.  pela condução dos trabalhos referentes ao projeto da Polícia

Civil,  pedindo o empenho do Plenário para votá-lo hoje. Quero também registrar o

empenho de V. Exa., da Mesa e das comissões. Portanto estão de parabéns a Polícia

Civil e a Assembleia Legislativa.

O  presidente  -  Discussão,  em  1º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  3.874/2013,  do

governador do Estado, que dispõe sobre o processo de designação, a avaliação de

desempenho específica e o prêmio de produtividade de Vigilância em Saúde das

autoridades sanitárias de Vigilância em Saúde no âmbito da Secretaria de Estado de

Saúde de Minas Gerais e altera a Lei nº 15.474, de 28/1/2005. A Comissão de Justiça

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

apresenta. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na

forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Justiça, com as Emendas nºs 1 a 5, que

apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto

na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Justiça, com as Emendas nºs 1 a 5, da

Comissão  de  Administração  Pública.  Em  discussão,  o  projeto.  Não  há  oradores

inscritos. Encerra-se a discussão. A presidência informa ao Plenário que as emendas

encaminhadas pelo governador do Estado por meio das Mensagens nºs 512/2013,
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publicada  em  30/8/2013,  527  e  528/2013,  publicadas  em  19/9/2013,  foram

contempladas, no caso das duas primeiras, no parecer da Comissão de Justiça e no

caso  da  terceira,  no  parecer  da  Comissão  de  Administração  Pública  e  serão

arquivadas, nos termos do inciso IV do art. 180 do Regimento Interno. 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 Substitutivo

nº 1, salvo emendas.

- Registram “sim” os deputados e as deputadas:

Adelmo Carneiro Leão - Alencar da Silveira Jr. - Anselmo José Domingos - Antônio

Carlos Arantes - Antônio Genaro - Antonio Lerin - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão -

Cabo Júlio - Carlos Henrique - Carlos Pimenta - Celinho do Sinttrocel - Célio Moreira -

Dalmo Ribeiro Silva - Duilio de Castro - Elismar Prado - Fabiano Tolentino - Fábio

Cherem  -  Fred  Costa  -  Gilberto  Abramo  -  Glaycon  Franco  -  Gustavo  Perrella  -

Gustavo Valadares - Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - Ivair Nogueira - Jayro Lessa -

João  Leite  -  João  Vítor  Xavier  -  Juarez  Távora  -  Juninho  Araújo  -  Lafayette  de

Andrada - Leonardo Moreira - Liza Prado - Luiz Henrique - Luiz Humberto Carneiro -

Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara - Mário Henrique Caixa - Neilando Pimenta - Paulo

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

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

Martins Leite - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Tony Carlos - Vanderlei Miranda.

O  presidente  -  Votaram  "sim"  54  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Está

aprovado o Substitutivo nº 1, salvo emendas. Em votação, as Emendas nºs 1 a 5.

- Registram “sim” os deputados e as deputadas:

Adelmo Carneiro Leão - Alencar da Silveira Jr. - Anselmo José Domingos - Antônio

Carlos Arantes - Antônio Genaro - Antonio Lerin - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão -

Cabo Júlio - Carlos Henrique - Carlos Pimenta - Celinho do Sinttrocel - Célio Moreira -

Dalmo Ribeiro Silva - Duilio de Castro - Elismar Prado - Fabiano Tolentino - Fábio

Cherem  -  Fred  Costa  -  Gilberto  Abramo  -  Glaycon  Franco  -  Gustavo  Perrella  -
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Gustavo Valadares - Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - Ivair Nogueira - Jayro Lessa -

João  Leite  -  João  Vítor  Xavier  -  Juarez  Távora  -  Juninho  Araújo  -  Lafayette  de

Andrada - Leonardo Moreira - Liza Prado - Luiz Henrique - Luiz Humberto Carneiro -

Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara - Mário Henrique Caixa - Neilando Pimenta - Paulo

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

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

Martins Leite - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Tony Carlos.

O deputado Ulysses Gomes - Meu voto é “sim”, Sr. Presidente.

O  presidente  -  Está  computado.  Votaram  "sim"  54  deputados.  Não  houve  voto

contrário. Estão aprovadas as Emendas nºs 1 a 5. Está, portanto, aprovado, em 1º

turno, o Projeto de Lei nº 3.874/2013 na forma do Substitutivo nº 1 com as Emendas

nºs 1 a 5. À Comissão de Fiscalização Financeira.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 4.613/2013, do deputado Zé Maia, que

autoriza a alienação, por 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. A Comissão de Justiça conclui  pela

constitucionalidade  do  projeto  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  que  apresenta.  A

Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do

Substitutivo nº 1, da Comissão de Justiça. Em discussão, o projeto. Não há oradores

inscritos. Encerra-se a discussão.  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 Substitutivo nº 1.

- Registram “sim” os deputados e as deputadas:

Adelmo Carneiro Leão - Alencar da Silveira Jr. - Antônio Carlos Arantes - Antônio

Genaro - Bonifácio Mourão - Carlos Henrique - Carlos Pimenta - Celinho do Sinttrocel

- Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Fabiano Tolentino - Fábio Cherem - Fred Costa

- Gilberto Abramo - Glaycon Franco - Gustavo Perrella - Gustavo Valadares - Hélio

Gomes - Hely Tarqüínio - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João Leite - João Vítor Xavier
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- Juarez Távora - Juninho Araújo - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Liza

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

Mário Henrique Caixa - Neilando Pimenta - Paulo Lamac - Pinduca Ferreira - Rogério

Correia - Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas - Rosângela Reis - Sargento Rodrigues -

Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite - Tenente Lúcio - Tiago

Ulisses - Tony Carlos - Vanderlei Miranda.

O deputado Ulysses Gomes - Meu voto é “sim”, Sr. Presidente.

O  presidente  -  Está  computado.  Votaram  “sim”  49  deputados.  Não  houve  voto

contrário. Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de Lei nº 4.613/2013 na

forma do Substitutivo nº 1. À Comissão de Fiscalização Financeira.

Declarações de Voto

O deputado Célio Moreira - Sr. Presidente, só queria fazer um registro. Equivoquei-

me no Projeto de Lei nº 4.040, dos agentes penitenciários. Quero aqui parabenizar V.

Exa., deputado Sargento Rodrigues, o deputado Cabo Júlio e o nosso presidente pelo

trabalho e empenho. Estamos prontos para votar o Projeto de Lei  nº  41/2013, da

Polícia Civil. Obrigado, Sr. Presidente.

O presidente (deputado Ivair Nogueira) - Com a palavra, para declaração de voto, o

deputado Sargento Rodrigues.

O deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, quero, nesta declaração de voto,

cumprimentar a todos os deputados e deputadas desta Casa, a partir do momento

especialmente  da  aprovação  de  dois  projetos  importantes  para  os  servidores

públicos. Um projeto é para a área de segurança pública, o nº 4.040, e o segundo, o

nº  3.874,  para  a  área  da  saúde.  Quero  cumprimentar  a  todos  os  agentes

penitenciários do Estado, bem como a btodos os companheiros que vieram de longe

prestigiar a aprovação desse projeto, na pessoa do companheiro Adeílton, presidente

do sindicato, e na pessoa do companheiro agente penitenciário, ex-vereador e ex-

presidente  do  sindicato  Marcos  Terra,  o  Terrinha,  que  também  vem  sempre

trabalhando nessa luta em busca de melhorias. Sr. Presidente, quero falar da alegria

de  ter  sido  relator  desse  projeto  na  Comissão  de  Segurança  Pública.  Pedi  ao

deputado João Leite,  presidente da comissão, e ele me designou relator do PL nº

4.040. Nós corrigimos no aspecto do mérito, no aspecto formal a questão das duas
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emendas  que  foram  apresentadas  na  CCJ.  Para  muitos  companheiros  e

companheiras, aliás, para alguns ilustres deputados e deputadas que às vezes não

conseguem compreender a dimensão da matéria que votamos no PL 4.040, digo que

estamos tratando de uma garantia mínima que o Estado, que o poder público pode

ofertar a seus agentes de segurança pública. Sr. Presidente, o sistema prisional tem

papel importantíssimo no que chamamos de aparato da Justiça criminal. No início,

temos a Polícia Militar, que faz o policiamento ostensivo, repressivo. Depois temos a

polícia judiciária, que produz o inquérito, a investigação. Esse inquérito é remetido ao

Ministério  Público;  uma  vez  oferecida  a  denúncia,  caberá  ao  Poder  Judiciário

condenar ou não, e,  quando condenado à pena de restrição de liberdade, vamos

encaminhar  o  apenado  ao  sistema  penitenciário  do  Estado.  Esse  sistema

penitenciário  é  o  que  chamamos  de  quinta  engrenagem  do  aparato  de  justiça

criminal. Ele é de fundamental importância para que a sociedade tenha tranquilidade

aqui fora. Os agentes penitenciários e as agentes penitenciárias estão todos os dias,

durante 24 horas por dia, nos estabelecimentos prisionais do Estado, dando garantia

e fazendo cumprir a Lei nº 7.710, de 1984, a LEP. Quando a LEP é cumprida à risca

pelo agente penitenciário, o que ocorre na prática? O preso perigoso, o preso das

organizações criminosas, como temos em Minas Gerais, no Rio e em São Paulo, não

aceita que o agente cumpra a lei  à risca. Um agente penitenciário sério,  honrado,

cumpridor do seu dever não vai permitir o ingresso de um celular, de uma bucha de

maconha, de um papelote de cocaína e de situações que poderiam romper com o

cumprimento  da  pena.  Esse  agente  fica  marcado  e  muitas  vezes  sofre  na  pele

atentados contra a sua vida e a de seus familiares. Temos inúmeros registros disso

em nosso gabinete. Caso alguns deputados queiram ver esses registros, posso trazer

e dar publicidade. Agentes penitenciários foram mortos porque cumpriram fielmente o

seu papel  dentro do  sistema prisional.  Portanto,  quero frisar  nossa alegria com a

aprovação da matéria. Temos ainda outros dois projetos de interesse dessa classe.

Um diz respeito à renovação do contrato. Esse Projeto de Lei nº 4.170 é de minha

autoria.  E há também a PEC nº 58,  que trata da aposentadoria especial  para os

agentes penitenciários e socioeducativos do Estado. São projetos importantes, que

tratam de pontos em que esta Casa precisa avançar, e vamos fazer esse apelo. Mas
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esta declaração de voto, presidente, é para falar da nossa alegria de compartilhar

este  momento  ímpar  do  Parlamento,  ao  dar  essa  contribuição  aos  agentes

penitenciários  do  Estado.  Somente  os  que  estão  na  ponta  da  linha e  sofrem as

retaliações e a violência do crime podem dizer quão necessário é que esses agentes

portem armas, para a defesa própria e a de seus familiares e entes queridos. Não

fosse necessário, não estaríamos defendendo isso. Portanto, votamos, com louvor,

pela aprovação desse projeto e esperamos que ele receba, o mais rápido possível, o

parecer na comissão de mérito. Se ele for à Comissão de Segurança Pública, vou

solicitar novamente ao deputado João Leite que ele seja referendado em 2º turno,

para que possa ser colocado imediatamente à disposição do Plenário, para a votação

em 2º turno. Parabéns aos companheiros e aos vários sindicatos que aqui vieram,

deixando-nos  assistir  hoje a  esta festa da democracia.  Vocês estão de parabéns.

Vamos à luta, porque temos outros projetos a serem aprovados.

O  deputado  Tadeu  Martins  Leite  -  Caro  presidente,  deputado  Ivair  Nogueira,

também quero falar da minha satisfação de votar favoravelmente a esse projeto, que

é um trabalho da coletividade desta Casa, fruto de acordo entre nós. Os deputados

conversaram e discutiram por alguns dias, mas, felizmente, chegamos a um resultado

positivo. Fico feliz pelas classes da saúde e dos agentes penitenciários, pois ambas

necessitam, sim, de melhorias. Sabemos que a área da saúde, de modo geral, vive

um  grande  problema,  e  temos,  sim,  de  valorizar  e  incentivar  cada  vez  mais  os

agentes da saúde - não só os médicos, mas também os trabalhadores em todas as

esferas. Os agentes penitenciários, como disse o deputado Sargento Rodrigues, com

muita propriedade, sofrem, sim, retaliações diárias, como me relatam alguns deles,

que são meus amigos. Recentemente, em Francisco Sá, próximo a Montes Claros,

um agente penitenciário foi quase a óbito em virtude de uma emboscada que sofreu.

Então, sabemos do perigo que enfrentam diariamente em seu trabalho. Mas é claro

que esta também é uma vitória da segurança pública em Minas, uma segurança que,

diga-se de passagem, passa por graves problemas. Tanto na área civil  -  aliás, na

semana passada, discutimos neste Plenário a situação da Polícia Civil -, quanto na

área militar, a falta de estrutura das polícias no nosso estado é muito clara: só não vê

quem não quer. Basta andar pelo interior de Minas para ver delegacias sem estrutura
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e  sem  funcionários  e  delegados  revoltados  por  causa  disso.  Mas,  felizmente,

conseguimos, hoje, neste Plenário, ajudar a classe dos agentes penitenciários, que

sofrem diariamente em seu trabalho.  Portanto,  sinto-me extremamente tranquilo  e

honrado por  ter  participado deste  momento  e  votado  favoravelmente  não só  aos

agentes penitenciários, nesta causa, mas também aos agentes da saúde, da Fhemig,

que hoje estiveram neste Plenário. Podem contar com este deputado nas próximas

discussões  nas  áreas  da  segurança,  da  saúde  ou  do  funcionalismo  púbico.

Estaremos à disposição desses funcionários e desta Casa, sempre pensando no bem

de Minas Gerais e dos funcionários, daqueles que, em seu dia a dia, ajudam este

estado a ficar cada vez melhor. Um abraço. Muito obrigado.

O  deputado  Adelmo  Carneiro  Leão  -  Sr.  Presidente,  Srs.  Deputados,

telespectadores da TV Assembleia, caros agentes penitenciários, gostaria de fazer

uma justificação do meu voto, porque me parece que, pelo que se viu no painel, o

único voto destoante na votação de duas das emendas ao Projeto de Lei nº 4.040 foi

o meu. Estou convencido de que, quanto menos militarização da estrutura do estado,

quanto maior a defesa e quanto mais esse estado se preparar para defender os seus

agentes,  todos  os  seus  servidores,  mais  nos  aproximaremos  de  um  estado

verdadeiro,  um  Estado  Democrático  de  Direito,  de  justiça  e  de  segurança.  Estou

absolutamente convencido, por toda a caminhada que fiz na minha vida, que armar o

pessoal fora dos espaços em que a arma se torna necessária é uma condição... É

isso que queremos exatamente. Com o grau de consciência que tenho na defesa dos

servidores  públicos  do  Estado,  inclusive  os  da  Polícia  Civil  -  e  os  servidores  do

Estado sabem do meu empenho e do meu trabalho na defesa da sua proteção, da

sua  dignidade,  das  suas  carreiras  -,  se  eu  saísse  do  meu  pronunciamento  aqui

aplaudido, ficaria muito feliz. Mas, se eu saísse daqui aplaudido por todos os agentes

penitenciários,  afrontando  a  minha  consciência  e  o  compromisso  que  tenho  com

Minas Gerais, certamente todos os aplausos aqui não seriam suficientes para aplacar

e tornar a minha consciência tranquila. Não saio daqui com a consciência tranquila,

saio com muita inquietude, até porque foi um voto só. Mas tenho a mais absoluta

convicção  também  de  que  um  voto  só  está  representando  o  sentimento  e  o

pensamento de milhares de mineiros e mineiras, de que trabalhar pela construção de
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uma sociedade saudável é trabalhar, primeiro, para um Estado em que seus agentes,

seus servidores,  sejam  dignificados,  valorizados,  e  que tenham  carreira  e  salário

justos e condições adequadas de trabalho. Não vejo nenhuma condição de vantagem

e de evolução da defesa de nosso estado, da melhoria e do combate à violência,

colocar arma na cintura de cada agente penitenciário  ou militarizar  nosso estado.

Tenho também a convicção de que armar os agentes penitenciários  fora de suas

áreas de trabalho,  nas ruas,  nos shoppings,  não aumentará a sua defesa,  a sua

segurança, e nem a segurança da sociedade, definitivamente. Nem eles estarão mais

seguros nem estarão protegidos do PCC, nem a sociedade estará protegida com as

armas no coldre dos agentes penitenciários. O meu sonho é que, mais do que só os

agentes penitenciários, também a Polícia Militar de Minas Gerais e todos os agentes

de defesa do Estado que utilizam armas letais fossem só armados nas condições de

exigência  máxima  em  que  essas  armas  fossem  necessárias.  Sou  parte  do  povo

brasileiro  que  votou  contra  o  armamento,  a  favor  do  desarmamento.  Talvez hoje

sejamos minoria, mas a história da humanidade tem demonstrado que, se quisermos

construir uma sociedade de paz, uma sociedade digna, com valores de vida, quanto

menos  armada,  mais  ela  avança  rumo  a  essa  condição.  Então,  estou  votando,

presidente, com essa convicção, e com a convicção também de que voto sozinho,

como apareceu no painel. É um voto que representa muita gente. Muita gente quer a

sociedade  da  paz  e  da  justiça.  Estou  aqui  também  para  dizer  que  os  agentes

penitenciários,  os  militares,  aqueles  que  fazem  a  defesa  do  Estado,  quando

agredidos,  deveriam  ter  uma ação,  um braço do Estado mais  fortemente  pesado

sobre os que causam crimes, aqueles que ofendem a sua estrutura de defesa. Ou

seja, um policial, se ofendido, agredido, o seu agressor também deveria sofrer, pela

ação do Estado, uma atuação mais forte. Também temos de ver o outro lado. Agentes

do  Estado  armados  em  situações  adversas,  muitas  vezes,  têm  causado  mal.  Às

vezes,  por  incompetência,  outras,  pela  situação,  pelo  ambiente.  Quantas  pessoas

morreram por armas utilizadas, e mal utilizadas, por agentes do Estado? Nesse caso

também os agentes do Estado, que têm o poder de colocar a arma nas suas mãos,

deveriam  sofrer  as  consequências  e,  sendo  portadores  de  arma,  com  essa

prerrogativa,  também poderiam  sofrer,  por  parte  do  Estado  e  da  sociedade,  uma
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condenação  mais  pesada.  Então  temos  outras  alterações,  outras  maneiras  de

resolver os problemas do Estado muito mais interessantes, muito mais avançadas e

muito  mais  positivas  para  a  construção  da  sociedade  de  paz,  em  vez  de  nos

armarmos e militarizarmos os agentes do Estado; por isso o meu voto foi contra a

utilização  de  armas  pelos  agentes  penitenciários  nos  locais  onde  o  agente

penitenciário não atua.

O  deputado  Fred  Costa  -  Sr.  Presidente,  Sras.  Deputadas  e  Srs.  Deputados,

senhoras e senhores que nos acompanham, boa tarde. Nesta tarde, aprovamos, por

maioria  absoluta,  o  projeto  de  lei  que  trata  de  questões  que  dizem  respeito  aos

agentes penitenciários. Em relação a esses, tenho a convicção plena de que todos os

esforços desta Casa e de todos os níveis do Executivo estadual para melhor equipar,

estruturar  e  valorizar  aqueles  que  têm  por  missão  a  segurança  pública  é  ir  ao

encontro do anseio majoritário  da população neste momento.  Se nos ativermos a

pesquisas, hoje o que os munícipes, cidades de grande e médio portes mais clamam

é por  segurança pública  e  mobilidade  urbana.  Nesse  sentido,  tem  de  ser  objeto

prioritário,  para  nós  todos  que  temos  mandato  eletivo,  contribuir  para  políticas

públicas  nesses  dois  setores;  porém,  em  uma  relação  paradoxal,  motivo  de

indignação para nós, belo-horizontinos, e para os que residem em nossa capital, o

prefeito  Márcio  Lacerda,  no  Orçamento  Participativo  Digital  2011,  nos  facultou  a

escolha  da  obra,  entre  quatro,  que  desejávamos  como  prioridade  para  Belo

Horizonte.  Eis  que,  na  região  centro-sul  e  em  outras  regiões  de  Belo  Horizonte,

venceu a vontade da maioria, que desejava a instalação de câmeras de segurança

para melhorar o serviço intenso de combate à criminalidade e à bandidagem. Ora,

estamos no fim  de 2013,  mas,  lamentavelmente e  até hoje,  a Prefeitura de  Belo

Horizonte  ainda  não  honrou  o  acordo firmado no Orçamento  Participativo  Digital:

instalar câmeras de segurança. Enquanto isso, nós, moradores e cidadãos de bem,

estamos à mercê da bandidagem. E deparamos com o quê? Com a surpresa de que,

em  meio  à  não  conclusão  de  obras  ou  de  prioridades  escolhidas  no  Orçamento

Participativo  Digital  de  2011,  da  mesma forma  que  no  de  2008,  a  Prefeitura  irá

anunciar  um  novo  Orçamento  Participativo  Digital.  Ora,  isso  é  uma  vergonha.

Compromisso feito tem de ser honrado. Como as pessoas participarão de um novo
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Orçamento Participativo Digital sem que as obras e as prioridades escolhidas pela

população até o presente momento, no que diz respeito às câmeras de segurança ou

à praça que dá acesso ao Anel Rodoviário, ainda não foram feitas. Refiro-me à Praça

São  Francisco.  Sr.  Presidente,  para  concluir  e  testar  tudo  que  disse,  trago  uma

reportagem do jornal Hoje em Dia, datada de 2011, mas poderia ser de 2012 ou de

2013: “Mais de 100 obras do Orçamento Participativo ainda não foram concluídas”.

Uma vergonha! Espero, como cidadão de Belo Horizonte e fiscalizador das ações do

Executivo Municipal,  que finalmente a Prefeitura de Belo Horizonte deixe o sonho

utópico, não condizentes com a nossa realidade, tampouco com a nossa prioridade

de  fazer  um  centro  administrativo  na  região  da  Lagoinha,  gastando  cerca  de

R$1.000.000.000,00, e sim que vá ao encontro dos desejos da população. Honre o

que foi firmado no Orçamento Participativo, o que foi feito pessoalmente e aquele por

meio das redes sociais. Dessa forma, faça valer o que foi pactuado pela participação

popular.  Tenho  a  certeza  de  que  as  prioridades  do  povo  de  Belo  Horizonte  são

segurança, mobilidade urbana, saúde e educação. Hoje, a Assembleia deu mais uma

indicação de seu compromisso com o Estado de Minas Gerais, procurando trabalhar

pela segurança pública. Muito obrigado, Sr. Presidente.

Encerramento

O presidente - A presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a

continuação dos trabalhos e encerra a reunião, desconvocando a extraordinária de

logo mais, às 20 horas, e convocando as deputadas e os deputados para a especial

de  amanhã,  dia  31,  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 26ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 23/10/2013

Às 14h10min,  comparecem na Sala das Comissões os deputados Jayro  Lessa,

João Vítor Xavier, Lafayette de Andrada, Romel Anízio e Ulysses Gomes, membros

da supracitada comissão. Havendo número regimental, o presidente, deputado Jayro
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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 que estão abertos, até o dia

11/11/2013, os prazos para apresentação de emendas aos Projetos de Lei nºs 4.550

e 4.551/2013.  O  presidente  acusa o  recebimento  das seguintes  proposições,  das

quais designou como relatores os deputados mencionados entre parênteses: Projetos

de  Lei  nºs  1.504/2011  (deputado  Ulysses  Gomes);  2.905/2012  e  4.075/2013

(deputado Zé Maia) e 2.983/2013 (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 por determinação do presidente o Projeto de Lei Complementar nº 23/2012 e os

Projetos  de Lei  nºs  3.879 e 4.214/2013 por  haverem sido apreciados em reunião

anterior, e o Projeto de Lei Complementar nº 41/2013 e o Projeto de Lei nº 4.189/2013

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  3.721/2013;  4.496/2013  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  da

Comissão  de  Constituição  e  Justiça  (relator:  deputado  Lafayette  de  Andrada)  e

4.231/2013 na forma do Substitutivo nº  1,  da Comissão de Constituição e Justiça

(relator: deputado Romel Anízio). O Projeto de Lei nº Projeto de Lei nº 3.356/2012 é

convertido em diligência à Secretaria de Estado de Fazenda e à Secretaria de Estado

de  Planejamento  e  Gestão,  atendendo-se  a  requerimento  do  relator,  deputado

Lafayette de Andrada, 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, 29 de outubro de 2013.

Zé Maia,  presidente  -  Jayro  Lessa -  Lafayette  de  Andrada -  Sebastião  Costa  -

Vanderlei Miranda.

ATA DA 22ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO, DA

PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 23/10/2013
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Às 14h33min, comparecem na Sala das Comissões a deputada Rosângela Reis e o

deputado Celinho do Sinttrocel,  membros da supracitada comissão.  Está presente

também o deputado Rogério Correia. A presidente, deputada Rosângela Reis, declara

aberta a reunião e, nos termos do art.  120,  III,  do Regimento Interno, dispensa a

leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos

membros da comissão presentes. A presidência informa que a reunião se destina a

debater as condições de trabalho dos servidores da Companhia de Tecnologia da

Informação do Estado de Minas Gerais - Prodemge - e a apreciar a matéria constante

na  pauta  e  comunica  o  recebimento  da  seguinte  correspondência:  ofícios  do

deputado Duarte Bechir, presidente da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia,

convidando esta comissão para participar da audiência pública destinada a debater a

proposta de revisão do PPAG 2012-2015, no exercício de 2014, no âmbito da rede

Educação e Desenvolvimento Humano, a ser realizada em 5/11/2013, às 14h30min,

no teatro desta Casa; e da Sra. Isabel Pereira de Souza, presidente da Prodemge,

informando que não pôde comparecer a esta reunião em razão de compromissos

institucionais  assumidos  anteriormente.  A  presidente  acusa  o  recebimento  das

seguintes proposições, das quais designou como relator o Deputado Bosco: Projetos

de Lei nºs 3.002 e 3.599/2012, 3.896, 4.119, 4.136, 4.492, 4.497, 4.501, 4.509, 4.517

e 4.532/2013, em turno único; e avoca a si a relatoria do Projeto de Lei nº 4.360/2013,

em turno único. A presidência informa que a matéria constante na pauta deixa de ser

apreciada por falta de quórum e interrompe os trabalhos ordinários da reunião para

ouvir  as  Sras.  Maria  Helena  da  Silva  Guthier,  procuradora  regional  do  Ministério

Público  do  Trabalho  em  Minas  Gerais;  Rosane  Maria  Cordeiro,  coordenadora

administrativa  do  Sindicato  dos  Empregados em Empresas de Processamento  de

Dados, Serviços de Informática e Similares do Estado de Minas Gerais; e os Srs.

Mário Lúcio Silva Santos, presidente da Associação dos Aposentados da Prodemge;

e Igor Tércio Dias, membro da Comissão de Trabalhadores da Prodemge, 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
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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, 30 de outubro de 2013.

Rosângela Reis, presidente - Bosco - Celinho do Sinttrocel.

ATA DA 18ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO NA 3ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 23/10/2013

Às 14h36min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Doutor Wilson

Batista,  Luiz  Humberto  Carneiro  e  Célio  Moreira  (substituindo  o  deputado  Deiró

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

Havendo número regimental, o presidente, deputado Doutor Wilson Batista, declara

aberta  a  reunião  e,  em virtude da aprovação de requerimento  do  deputado 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 pareceres de redação final e, em seguida, suspende a

reunião.  Às 16h15min são reabertos os trabalhos com a presença dos deputados

Gilberto  Abramo,  Luiz  Henrique  e  Ana  Maria  Resende.  O  Projeto  de  Lei

Complementar nº 37/2013 e o Projeto de Lei nº 4.214/2013 são retirados de pauta por

determinação  do  presidente  por  não  cumprirem  pressupostos  regimentais.  O

presidente acusa o recebimento do Projeto de Lei nº 3.879/2013, do qual designa

como relator o deputado Célio 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. Após discussão e votação, é aprovado o parecer de redação

final do Projeto de Lei nº 3.879/2013. 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, 30 de outubro de 2013.

Doutor  Wilson Batista,  presidente  -  Lafayette  de  Andrada -  Neilando  Pimenta  -

Juninho Araújo.

ATA DA 17ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA AGROPECUÁRIA

E AGROINDUSTRIAL NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª
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LEGISLATURA, EM 23/10/2013

Às 15h3min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Antônio Carlos

Arantes,  Romel  Anízio  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 Romel

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

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

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

comissão.  O  presidente  acusa  o  recebimento  da  seguinte  proposição,  da  qual

designou como relator o deputado mencionado entre parênteses: Projeto de Lei nº

4.498/2013, 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  4.524/2013,  que  recebeu

parecer por sua aprovação. Submetido a discussão e votação, é aprovado o Parecer

de Redação Final do Projeto de Lei nº 4.338/2013. 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 Fabiano Tolentino em que solicita seja encaminhado à

Secretaria  de  Estado  Extraordinário  de  Regularização  Fundiária  pedido  de

providências, conforme demanda em anexo da Associação dos Povos Indígenas de

Belo  Horizonte  e  Região  Metropolitana,  solicitando destinação de área  de  plantio

temporária  a  esta  população  enquanto  esperam  o  assentamento  definitivo;  Célio

Moreira, Fabiano Tolentino, Gustavo Perrella e Rômulo Veneroso em que solicitam

seja realizada reunião conjunta da comissão e da Comissão de Meio Ambiente e

Desenvolvimento Sustentável para discutir, em audiência pública, o pagamento pela

prestação  de  serviços  ambientais  aos  produtores  rurais  e  agricultores  familiares

previsto no Programa Bolsa Verde; Antônio Carlos Arantes e Romel Anízio em que

solicitam  seja  encaminhado  ao  Instituto  Estadual  de  Florestas  -  IEF  -  pedido  de

providências para liberar a pesca profissional no Rio Tijuco, da ponte existente do Rio

Ituiutaba até o Rio Paranaíba, e no Rio da Prata, no trecho entre o Rio São Jerônimo
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e o Rio  Paranaíba;  Fabiano Tolentino,  Antônio  Carlos  Arantes e Adelmo Carneiro

Leão em que solicitam sejam enviadas ao subsecretário de Agricultura Familiar da

Secretaria  de  Estado  da  Agricultura,  Pecuária  e  Abastecimento,  ao  secretário  de

Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e ao titular do Conselho

Estadual de Segurança Alimentar - Consea - as notas taquigráficas da 9ª Reunião

Extraordinária da Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial, realizada no dia

16/10/2013, com o objetivo de obter informações para a construção de uma política

estadual  de  abastecimento  alimentar;  Tenente  Lúcio,  Pompílio  Canavez  e  Romel

Anízio (2) em que solicitam seja encaminhado ao Instituto Estadual de Florestas - IEF

- pedido de providências para a liberação da pesca profissional  no Rio Tijuco, no

trecho entre o Córrego São Jerônimo e a foz do Rio Paranaíba, na área da represa da

Usina de São Simão; e em que solicitam seja encaminhado ao governador do Estado

pedido  de  providências  para  a  criação  de  um  Conselho  Estadual  de  Pesca  e

Aquicultura; Fabiano Tolentino e Antônio Carlos Arantes (3)  em que solicitam seja

encaminhado  ao  governador  do  Estado,  a  Secretaria  de  Estado  de  Agricultura,

Pecuária e Abastecimento e à Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana

de  Belo  Horizonte  pedido  de  providências,  conforme  demanda  em  anexo  da

Associação dos Povos Indígenas de Belo  Horizonte e  Região Metropolitana,  para

destinação  de área  de plantio  temporária  a  esta  população  enquanto  esperam  o

assentamento definitivo; Antônio Carlos Arantes (5) em que solicita seja encaminhado

ao Instituto Estadual de Florestas - IEF - pedido de providências para que o registro

para o exercício das atividades de pesca profissional  tenha caráter  permanente e

esteja disponível regionalmente; para a criação de portaria que regularize a pesca

profissional  na bacia hidrográfica do Rio Jequitinhonha e a criação de peixes em

tanques; para liberação das atividades de pesca artesanal nos reservatórios de Nova

Ponte,  Miranda,  e  Capim Branco I  e  II  e  para liberação das atividades  de pesca

profissional e artesanal ao longo do Rio da Prata, pertencente à bacia hidrográfica do

Paracatu; e em que solicita seja encaminhado ao governador do Estado pedido de

providências  para  a  criação  de  um  órgão  específico  de  fomento  da  pesca  e  da

aquicultura, dotado de autonomia administrativa e financeira; Rogério Correia (7) em

que solicita seja encaminhado ao governador do Estado pedido de providências para
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criar um grupo de trabalho com o Ministério da Pesca, Ministério do Meio Ambiente,

Ibama, representantes dos Poderes Executivo e Legislativo de Minas Gerais e de

representantes de associações de pescadores e aquicultores, para, no prazo de 45

dias, revisar instruções normativas estaduais e propor políticas públicas para o setor

da pesca e aquicultura; em que solicita seja encaminhado à Secretaria de Estado de

Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento  Sustentável  e  à  Secretaria  de  Estado  de

Agricultura,  Pecuária e Abastecimento pedido de providências  para elaboração de

relatório  sobre  os  setores  de  pesca  e  aquicultura  no  Estado,  que  contenha

levantamento do potencial existente, principais desafios, número de trabalhadores e

empreendedores que exercem essa atividade;  em que solicita  sejam enviadas ao

governador  do  Estado,  à  Secretaria  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento

Sustentável e ao Ministério da Pesca as notas taquigráficas da 3ª Reunião Especial

da Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial, ocorrida em 21/10/2013, que

teve por  finalidade debater  a Política  Nacional  de  Aquicultura  e Pesca em Minas

Gerais;  em  que  solicita  seja  encaminhado  à  Secretaria  de  Estado  de  Agricultura

pedido de providências para a criação da Superintendência da Pesca e Aquicultura;

em  que  solicita  seja  realizada  reunião  para  debater,  em  audiência  pública,  a  2ª

Conferência Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário, realizada no

Município de Jaboticatubas entre 17 e 19/9/2013; e em que solicita seja realizada

reunião  da  Comissão  de  Política  Agropecuária  e  Agroindustrial  para  discutir,  em

audiência pública, as ações do Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica

-  Brasil  Agroecológico  -,  que tem como objetivo  articular  as  políticas  e ações de

incentivo ao cultivo de alimentos orgânicos; e Paulo Guedes (14) que solicita seja

enviado ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - Incra -, ao Instituto

de Terras do Estado de Minas Gerais - Iter - e ao Instituto de Desenvolvimento do

Nordeste de Minas Gerais - Idene - pedido de providências para a regularização dos

assentamentos de reforma agrária na região de Varzelândia;  em que solicita  seja

enviado ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - Incra - pedido de

informações  sobre  o  motivo  do  cancelamento  do  convênio  entre  esse  órgão e  a

Empresa  de  Assistência  Técnica  e  Extensão  Rural  do  Estado  de  Minas  Gerais  -

Emater -, que prestava assessoria técnica aos Projetos de Assentamentos Macaúbas,
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Conquista da Terra e Betânia, localizados na região de Varzelândia; em que solicita

seja enviado ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - Incra - pedido

de providências para a regularização da demarcação da área quilombola do Brejo dos

Crioulos e a indenização justa aos proprietários de terra nessa região; em que solicita

seja enviado ao Ministério da Integração Nacional, à Companhia de Desenvolvimento

dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - Codevasf - e ao Departamento Nacional

de Obras Contra as Secas - Dnocs - pedido de providências para a implantação e a

adequação de sistemas de abastecimento de água que atendam os assentamentos

de reforma agrária do Município de  Varzelândia;  em que solicita  seja  enviado ao

governador  do  Estado  pedido  de  providências  para  agilizar  o  licenciamento  dos

assentamentos da reforma agrária da região de Varzelândia;  em que solicita  seja

enviado ao Ministério da Integração Nacional pedido de providências para a liberação

de  recursos  para  a  construção dos  trechos  de estradas  que  ligam Varzelândia  a

Verdelândia  e  a  Mocambinho;  em  que  solicita  seja  enviado  à  Companhia  de

Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - Codevasf - pedido de

providências para a liberação de recursos para a construção de trechos de estradas

que ligam Varzelândia às localidades de Verdelândia e Mocambinho; em que solicita

seja enviado ao Banco do Brasil e ao Banco do Nordeste pedido de providências para

maior agilidade na liberação dos recursos do Programa Nacional de Fortalecimento

da Agricultura Familiar  -  Pronaf  -  e  análise da possibilidade de renegociação das

dívidas no âmbito dos assentamentos de reforma agrária da região de Varzelândia; e

em que solicita seja encaminhado ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma

Agrária - Incra - pedido de providências para agilidade na liberação de recursos para

os Projetos de Assentamentos Betânia, Vitória da Conquista e Macaúbas, localizados

na região de Varzelândia. 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.

Antônio Carlos Arantes, presidente - Fabiano Tolentino - Cabo Júlio.
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ATA DA 35ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 29/10/2013

Às 20h1min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Zé Maia, Jayro

Lessa, Lafayette de Andrada, Sebastião Costa e Vanderlei Miranda (substituindo o

deputado  Adalclever  Lopes,  por  indicação  da  liderança  do  Minas  sem  Censura),

membros  da  supracitada  comissão.  Está  presente,  também,  o  deputado  Luiz

Humberto Carneiro. 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.  O deputado Luiz Humberto Carneiro  retira-se da reunião.

Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela

aprovação, no 1º turno, dos Projetos de Lei nºs 3.874/2013 na forma do Substitutivo

nº  1,  da  Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  com  as  Emendas  nºs  1  a  5,  da

Comissão de Administração Pública; e 4.613/2013 na forma do Substitutivo nº 1, da

Comissão  de  Constituição  e  Justiça  (relator:  deputado  Lafayette  de  Andrada).

Suspende-se a reunião. Às 21h27min são reabertos os trabalhos com a presença dos

deputados Zé Maia, Jayro Lessa, João Vítor Xavier, Sebastião Costa e Duarte Bechir

(substituindo o deputado Lafayette de Andrada, por indicação da Liderança do BTR).

O Projeto de Lei Complementar nº 41/2013 e o Projeto de Lei nº  4.189/2013 são

retirados de pauta por determinação do presidente por não cumprirem pressupostos

regimentais. 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.

Jayro Lessa, presidente - Romel Anízio - Antônio Carlos Arantes - Bosco.



123
____________________________________________________________________________

ATA DA 31ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS NA 3ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 30/10/2013

Às  9h7min,  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  e  Paulo

Guedes. Havendo número regimental, o presidente, deputado Durval Ângelo, declara

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

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

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

se destina a discutir 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.  Elisa  Smaneoto,  diretora  de  Gestão  Interna  do

Gabinete  Pessoal  da  Presidente  da  República;  e  dos  Srs.  Luiz  Gustavo  Moreira,

técnico administrativo da Procuradoria Regional do Trabalho da 3ª Região; Alexandro

Reis, diretor do Departamento de Proteção ao Patrimônio Afro-Brasileiro da Fundação

Cultural Palmares; Carlos Alberto da Silveira Isoldi Filho (25/10/2013); da Sra. Maria

Elisabeth Vitral Amaro, defensora pública do Estado;  e dos Srs. Leonardo Barreto

Moreira Alves, promotor de Justiça do Estado; Hebert Fernandes Souto Silva, coronel

PM  corregedor;  Bonifácio  de  Andrada,  deputado  federal;  José  Aparecido  Gomes

Rodrigues, promotor de Justiça em Montes Claros; Ademar de Brito, chefe da Agência

da  Receita  Federal  do  Brasil  em  Passos;  Valmar  Gonçalves  de  Souza,

superintendente  regional  do  Trabalho  e  Emprego  em  Minas  Gerais  (26/10/2013).

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 (16) em que solicita seja

encaminhado  ao  Ministério  das  Cidades  pedido  de  providências  para  que  seja

agendada, com urgência, reunião desse Ministério com representantes da Comissão

de Moradores das Vilas do Córrego Ferrugem - Esporte Clube, Itaú, PTO e Samag;

membros  da  assessoria  técnica  do  Movimento  de  Ação  Comunitária  em  Minas

Gerais;  o  superintendente  da  Caixa  Econômica  Federal  em  Minas  Gerais  e  a

Comissão de Direitos Humanos; seja encaminhado à Superintendência Regional da
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Caixa Econômica em Minas Gerais pedido de providências para que seja agendada,

com  urgência,  reunião  dessa  superintendência  com  os  representantes  acima

mencionados; sejam encaminhadas à Coordenadoria Estadual das Promotorias de

Justiça de Habitação e Urbanismo do Ministério Público de Minas Gerais e ao Centro

de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa dos Direitos Humanos e

Apoio Comunitário do Ministério Público de Minas Gerais as notas taquigráficas da

56ª Reunião Extraordinária da comissão, a cópia da proposta de adequação assinada

pela Comissão dos Moradores das Vilas do Córrego Ferrugem - Esporte Clube, Itaú,

PTO e  Samag,  pela  Assessoria  Técnica  do  Movimento  de  Ação  Comunitária  em

Minas  Gerais  e  pelo  Comitê  de  Solidariedade  aos  Moradores  do  Córrego  do

Ferrugem, e da Recomendação entregue pela Defensoria Pública de Minas Gerais,

em 21/10/2013,  ao Departamento de Obras Públicas do Estado de Minas Gerais,

sobre a referida proposta de adequação, e solicitando-lhe providências com vistas a

apurar  as  denúncias,  apresentadas  pelos  moradores  durante  essa  reunião,

especialmente: I  -  no Decreto nº 554, de 2012, a separação arbitrária e artificiosa

entre imóvel a ser indenizado e o direito de posse previsto na Medida Provisória nº

2.220, de 2001; II - no referido decreto, autorização para desapropriação de imóveis

particulares  sem  especificação,  quando  na  verdade  pretende  que  o  efeito  recaia

sobre  vilas  inteiras,  misturando deliberadamente  bens  privados  (casas)  com bens

públicos  (bairros);  III  -  eliminação  de  bens  públicos  municipais  de  uso  comum

indisponíveis (ruas, praças, esgoto, equipamentos de energia, etc.) sem desafetação

municipal e sem norma legislativa estadual; IV - sobreposição ao PGE de 2008 na

Vila Esporte Clube, pactuado com os moradores pela Urbel, ignorando lei municipal;

V - remoção de vilas inteiras sem necessidade técnica e sem considerar alternativas

socialmente  menos  danosas,  e  desobediência  à  Portaria  nº  317,  de  2013,  do

Ministério das Cidades; VI - tratamento rude, ofensas e ameaças a moradores; VII -

cessão do imóvel localizado na Rua da Cidade Industrial, 143, na Vila Esporte Clube,

a empreiteiras privadas, sem ato administrativo que a legalizasse; VIII - cessão do

galpão comunitário  localizado na Vila  Itaú  à  Construtora  Mendes  Júnior,  sem ato

administrativo que a legalizasse; IX - cessão da área onde ficava a desativada Escola

Municipal Cecília Meireles, na Vila Itaú, à JCZ Engenharia e Construções, sem ato



125
____________________________________________________________________________

administrativo que a legalizasse; X - cessão da área em litígio jurídico, posterior ao

terreno onde ficava a desativada Escola Municipal Cecília Meireles, na Vila Itaú, à

JCZ  Engenharia  e  Construções,  sem ato  administrativo  que  a  legalizasse;  sejam

encaminhadas  à  Secretaria-Geral  da  Presidência  da  República;  ao  Ministério  das

Cidades; à Defensoria Pública da União em Belo Horizonte; à Procuradoria Regional

dos  Direitos  do  Cidadão  do  Ministério  Público  Federal  em  Minas  Gerais;  ao

representante do governo do Estado de Minas Gerais no Conselho das Cidades; e a

Raquel  Rolnik,  relatora  especial  para  o  Direito  à  Moradia  Adequada  da  ONU as

seguintes cópias: 1- notas taquigráficas da 56ª Reunião Extraordinária da comissão;

2-  Proposta  de  Adequação  ao  Projeto  de  Requalificação  Urbana  e  Ambiental  e

Controle de Cheias do Córrego Ferrugem, assinada pela Comissão dos Moradores

das Vilas do Córrego Ferrugem - Esporte Clube, Itaú, PTO e Samag, pela Assessoria

Técnica  do  Movimento  de  Ação  Comunitária  em  Minas  Gerais  e  pelo  Comitê  de

Solidariedade aos Moradores do Córrego do Ferrugem; 3- Recomendação entregue

pela Defensoria Pública de Minas Gerais, em 21/10/2013, ao Departamento de Obras

Públicas do Estado, sobre a referida Proposta de Adequação; sejam encaminhadas

ao governador do Estado e à Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas:

1-  notas  taquigráficas  da  56ª  Reunião  Extraordinária  da  comissão;  2-  cópia  da

Proposta  de  Adequação  assinada  pela  Comissão  dos  Moradores  das  Vilas  do

Córrego Ferrugem-Esporte Clube, Itaú, PTO e Samag, pela Assessoria Técnica do

Movimento de Ação Comunitária em Minas Gerais e pelo Comitê de Solidariedade

aos  Moradores  do  Córrego  do  Ferrugem;  3-  da  recomendação  entregue  pela

Defensoria  Pública  de  Minas  Gerais,  em  21/10/2013,  ao  Departamento  de  Obras

Públicas  do  Estado,  sobre  a  referida  proposta  de  adequação,  solicitando-lhes,

providências visando a averiguar as denúncias apresentadas durante a mencionada

reunião  extraordinária  sobre  inadequações  referentes  à  concepção  e  à

implementação  do  Projeto  de  Requalificação  Urbana  e  Ambiental  e  Controle  de

Cheias  do  Córrego  Ferrugem,  bem  como à  atuação  do  Departamento  de  Obras

Públicas do Estado, especialmente os seguintes relatos: 1- tratamento rude, ofensas

e ameaças a moradores; 2- cessão do imóvel localizado na Rua da Cidade Industrial,

143, na Vila Esporte Clube, a empreiteiras privadas, sem ato administrativo que a
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legalizasse; 3- cessão do galpão comunitário localizado na Vila Itaú à Construtora

Mendes Júnior, sem ato administrativo que a legalizasse; 4-  cessão da área onde

ficava a desativada Escola Municipal Cecília Meireles, na Vila Itaú, à JCZ Engenharia

e Construções, sem ato administrativo que a legalizasse; 5- cessão da área em litígio

jurídico, na sequência do terreno onde ficava a desativada Escola Municipal Cecília

Meireles, na Vila Itaú, à JCZ Engenharia e Construções, sem ato administrativo que a

legalizasse; sejam encaminhadas à promotoria Estadual de Defesa da Educação do

Ministério  Público  de  Minas  Gerais  as  notas  taquigráficas  da  56ª  Reunião

Extraordinária da comissão, solicitando providências para interposição das medidas

pertinentes  visando  ao  restabelecimento  da  Escola  Municipal  Cecília  Meireles

localizada na Vila Itaú, no Município de Contagem, nos termos apresentados pelos

moradores durante a mencionada reunião, e que foi desativada sob o pretexto de

inundações, haja vista que a data em que o poder público municipal desocupou e

abandonou completamente o imóvel em que funcionava o referido estabelecimento

de ensino, deixando-o à mercê das intempéries e de saques, coincide com a data do

ato  administrativo  de  início  do  Projeto  de  Requalificação  Urbana  e  Ambiental  e

Controle de Cheias do Córrego Ferrugem; sejam encaminhadas ao Centro de Apoio

Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa da Saúde do Ministério Público de

Minas  Gerais  as  notas  taquigráficas  da  56ª  Reunião  Extraordinária  da  comissão,

solicitando providências  para  o restabelecimento  do  posto  de  saúde na Vila  Itaú,

Município de Contagem, que foi desativado no início do Projeto de Requalificação

Urbana e Ambiental e Controle de Cheias do Córrego Ferrugem, mormente quando o

poder público municipal desocupou e abandonou completamente o imóvel em que

funcionava o referido posto qual seja, a também desativada Escola Municipal Cecília

Meireles, deixando as instalações à mercê das intempéries e de saques, nos termos

apresentados  pelos  moradores  durante  essa  reunião;  sejam  encaminhadas  à

Controladoria-Geral do Estado,  ao Conselho de Corregedores do Poder Executivo

Estadual e à Corregedoria da Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas

as notas taquigráficas da 56ª Reunião Extraordinária da comissão, solicitando-lhes

providências com vistas a averiguar as denúncias sobre a conduta do Departamento

de Obras Públicas do Estado na efetivação do Projeto de Requalificação Urbana e
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Ambiental  e  Controle  de  Cheias  do  Córrego  Ferrugem,  bem  como  a  devida

instauração, se for o caso, dos procedimentos administrativos próprios para apuração

das seguintes irresponsabilidades: 1- eliminação de bens públicos municipais de uso

comum  indisponíveis  (ruas,  praças,  esgoto,  equipamentos  de  energia,  etc.)  sem

desafetação  municipal  e  sem  norma  legislativa  estadual;  2-  sobreposição  pura  e

simples ao PGE de 2008 na Vila Esporte Clube, pactuado com os moradores pela

Urbel, ignorando lei municipal; 3- remoção de vilas inteiras sem necessidade técnica

e  sem  considerar  alternativas  socialmente  menos  danosas,  em  desobediência  à

Portaria nº 317, de 2013, do Ministério das Cidades; 4- tratamento rude, ofensas e

ameaças a moradores; 5- cessão do imóvel localizado na Rua da Cidade Industrial,

143, na Vila Esporte Clube, a empreiteiras privadas, sem ato administrativo que a

legalizasse; 6- cessão do galpão comunitário localizado na Vila Itaú à Construtora

Mendes Júnior, sem ato administrativo que a legalizasse; 7-  cessão da área onde

ficava a desativada Escola Municipal Cecília Meireles, na Vila Itaú, à JCZ Engenharia

e Construções, sem ato administrativo que a legalizasse; 8- cessão da área em litígio

jurídico,  posterior  ao  terreno  onde  ficava  a  desativada  Escola  Municipal  Cecília

Meireles, na Vila Itaú, à JCZ Engenharia e Construções, sem ato administrativo que a

legalizasse; sejam encaminhadas ao Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais e

aos juízes das Varas de Fazenda Pública Municipal das Comarcas de Contagem e de

Belo Horizonte as notas taquigráficas da 56ª Reunião Extraordinária da comissão, a

cópia da proposta de adequação assinada pela Comissão dos Moradores das Vilas

do Córrego Ferrugem-Esporte Clube, Itaú, PTO e Samag, pela Assessoria Técnica do

Movimento de Ação Comunitária em Minas Gerais e pelo Comitê de Solidariedade

aos Moradores do Córrego Ferrugem; e da recomendação entregue pela Defensoria

Pública de Minas  Gerais,  em 21/10/2013 ao Departamento de Obras Públicas do

Estado de Minas Gerais sobre a referida proposta de adequação; solicitando-lhes,

ainda, atenção especial sobre os seguintes esclarecimentos: 1- as citações judiciais

efetivadas  pela  advocacia  do  Estado  aos  moradores  das  referidas  vilas  não  são

casos isolados e individuais, mas peças de um mesmo caso social geral, que afeta o

conjunto  dessas  vilas  e  pretende  a  sua  extinção  sumária;  2-  os  moradores  são

depositários  de  direitos  legalmente  constituídos,  como  o  comprovam:  a)  os
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requerimentos interpostos pela Defensoria Pública do Estado aos prefeitos de Belo

Horizonte  e  de  Contagem,  pedindo  a  declaração  administrativa  de  Concessão

Especial de Uso para Fins de Moradia nas Vilas Esporte Clube, Itaú e PTO; b) a

oposição interposta pela mesma Defensoria na Justiça da Comarca de Contagem, em

favor  de  moradores,  pedindo  usucapião,  em  face  da  ação  de  desapropriação

impetrada pelo Estado contra proprietária particular em áreas da Vila Samag; seja

encaminhado à Prefeitura Municipal de Contagem pedido de providências para as

seguintes solicitações:  1-  reavaliação dos motivos que levaram ao fechamento da

Escola Municipal  Cecília  Meireles, localizada na Vila  Itaú,  ocorrido em 2011,  e do

Posto de  Saúde que funcionava em suas dependências,  porque,  segundo relatos

apresentados  durante  a  56ª  Reunião  Extraordinária  da  Comissão  de  Direitos

Humanos, eles poderiam ser reinstalados em outros lugares na mesma vila e também

porque  as  alegadas  inundações  só  os  atingiram  durante  as  férias  letivas;  2-

providencie a reinstalação, em curto prazo, da extinta escola municipal na Vila Itaú,

bem  como do  posto  de  saúde que  funcionava  em  suas  dependências,  conforme

solicitação apresentada nessa reunião; seja encaminhado à Prefeitura Municipal de

Belo  Horizonte  pedido  de  providências,  conforme  solicitação  apresentada  na  56ª

Reunião  Extraordinária  da  comissão,  que teve por  finalidade debater  violação de

direitos fundamentais dos moradores das Vilas Esporte Clube, Itaú, PTO e Samag

para  que:  1.  seja  mantido  o  Plano  Global  Específico  elaborado  pela  Companhia

Urbanizadora e de Habitação de Belo Horizonte para a Vila Esporte Clube em 2008,

bem como cumprido o acordo pactuado com os moradores em face da sobreposição

pretendida  e  anunciada  no  Projeto  de  Requalificação  Urbana  e  Ambiental  e  de

Controle de Cheias do Córrego Ferrugem; 2- sejam retomadas as prerrogativas e

responsabilidades do poder público municipal sobre a porção da Vila Itaú localizada

em seu território,  que fica na margem esquerda do Córrego Ferrugem, e sobre a

totalidade  da  Vila  Esporte  Clube,  ambos  ameaçados  de  extinção  sumária;  sejam

encaminhados  à  Cleide  Aparecida  Nepomuceno,  defensora  pública  do  Estado  as

notas  taquigráficas  da  56ª  Reunião  Extraordinária  da  comissão  e  pedido  de

providências para que avalie a possibilidade de interposição das seguintes medidas

judiciais: 1- ação civil pública em 30 dias, se o Departamento de Obras Públicas do
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Estado se recusar a abrir conversações com a Comissão dos Moradores das Vilas

Esporte Clube, Itaú, PTO e Samag, e sua assessoria técnica, contados a partir do dia

21/10/2013, quando lhe foi entregue a proposta de adequação ao referido projeto; 2-

pedido de reintegração de posse em favor dos moradores da Vila Itaú sobre o galpão

comunitário por eles construído coletivamente, ora ocupado pela Construtora Mendes

Júnior; sejam encaminhados ao Departamento de Obras Públicas do Estado as notas

taquigráficas da 56ª Reunião Extraordinária da comissão e pedido de providências

para  que  sejam  abertos  imediatamente  o  diálogo  e  o  entendimento  com  os

representantes dos moradores das vilas e seus assessores técnicos sobre a proposta

de adequação acima menciona; sejam encaminhadas aos vereadores das Câmaras

Municipais de Belo Horizonte e de Contagem essas notas taquigráficas, solicitando-

lhes que sejam envidados esforços para defesa dos direitos dos moradores das Vilas

Esporte  Clube,  Itaú,  PTO  e  Samag,  atingidos,  especialmente,  no  seu  direito  à

moradia, em razão do processo de desapropriação em curso para a implantação do

Projeto de Requalificação Urbana e Ambiental e de Controle de Cheias do Córrego

Ferrugem; sejam encaminhadas aos prefeitos dos Municípios de Belo Horizonte e de

Contagem essas notas taquigráficas,  cópia da proposta de adequação ao referido

projeto  e  da  Recomendação  acima  mencionadas,  acompanhadas  de  pedido  de

providências para: 1-  que sejam abertas a discussão e os entendimentos com os

moradores das referidas vilas e com o Departamento de Obras Públicas do Estado,

conforme  documentos  anexos;  2-  seja  instituído  ato  administrativo  declarando  a

Concessão Especial de Uso para Fins de Moradia-Cuem, direito garantido na Medida

Provisória nº 2.220, de 2001 e importante instrumento para a realização da função

social da propriedade; 3. retirada imediata dos entulhos que restaram nos lotes onde

foram demolidas casas nas referidas vilas, para que os moradores não continuem

expostos  a  ratos,  baratas,  escorpiões  e  lixos;  4.  proteção  dos  bens  públicos

municipais  de  uso  comum,  indisponíveis,  que  se  encontram  sob  ameaça  de

eliminação pelas obras do referido projeto; sejam encaminhadas à Elizabeth Cristina

de Souza da Silva, membro da Comissão dos Moradores da Vila Esporte Clube; a

Marcelo Silva, da Comissão dos Moradores da Vila Itaú; à Caroline Sales Furtuoso,

da Comissão dos Moradores da Vila PTO; a Leandro Hilarengo Nunes, da Comissão
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dos Moradores da Vila Samag; ao presidente da Associação dos Moradores da Vila

Esporte  Clube;  ao  presidente  da  Associação  dos  Moradores  da  Vila  Itaú;  ao

presidente da Associação das Vilas de Contagem; a Ronald Rocha, da Assessoria

Técnica do Movimento de Ação Comunitária em Minas Gerais;  e a Carlos Magno

Machado,  do  Comitê  de  Solidariedade  aos  Moradores  do  Ferrugem  as  notas

taquigráficas da 56ª  Reunião Extraordinária da comissão e cópia da gravação em

vídeo  dessa  reunião;  Cabo  Júlio  em  que  solicita  seja  realizada  reunião  com  a

presença  de  convidados,  para  debater,  em  audiência  pública,  supostos

constrangimento ilegal, abuso de autoridade, cárcere privado e tortura praticados por

militares da Corregedoria da Polícia Militar do Estado em desfavor de policiais da 19ª

Companhia  Independente  de  Pará  de  Minas,  ocorridos no dia  19/9/2013;  Rogério

Correia em que solicita seja realizada reunião para debater, em audiência pública,

supostas  violações  de  direitos  humanos  de  pacientes  da  Casa  de  Saúde  Padre

Damião, localizada no Município de Ubá, para a qual seja convidada a Comissão 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, 31 de outubro de 2013.

Rogério Correia, presidente.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.046/2013

Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência

Relatório

De  autoria  do  deputado  Marques  Abreu,  o  Projeto  de  Lei  nº  4.046/2013  torna

obrigatória a exibição de sessões de cinema para pessoas com deficiência visual e/ou

auditiva nas salas cinematográficas do Estado.

O projeto em análise 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  do  Substitutivo  nº  1,  que
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apresentou.

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

O projeto de lei em exame visa exigir que as salas de cinema com capacidade igual

ou superior a 100 lugares promovam a exibição, ao menos uma vez na semana, de

sessão adaptada às pessoas com deficiência auditiva e/ou visual. A proposição ainda

classifica  os  tipos  de  obra  cinematográfica,  define  os  sistemas  e  equipamentos

necessários à realização da sessão adaptada, determina critério  para o valor  dos

ingressos e estabelece parâmetros para as penalidades.

A promoção da acessibilidade para pessoas com deficiência tem sido objeto de

várias normas no País desde a década de 1980. Muitas pessoas, no entanto, ainda

associam  acessibilidade  unicamente  à  questão  arquitetônica.  Deve-se  lembrar,

porém, que a própria Lei Federal nº 10.098, de 19/12/2000, referência na matéria,

define acessibilidade como a possibilidade de alcance para utilização inclusive dos

sistemas  e  meios  de  comunicação.  Essa  forma  de  acessibilidade  permite  que

pessoas com deficiência  auditiva  ou  visual  possam participar  de eventos culturais

com maior autonomia, como propõe o projeto em pauta.

No caso das pessoas com deficiência visual, o recurso que permite acompanhar

filmes é a audiodescrição, que consiste na descrição objetiva dos elementos visuais,

tais  como  imagens,  cenários,  figurinos,  personagens  e  expressões,  além  de

mudanças de tempo. Para que o recurso esteja disponível, no entanto, é necessário

que, em primeiro lugar, o filme já tenha sido produzido com ele. Assim, as cópias

digitais  devem  incluir  a  audiodescrição  em  uma  faixa  de  áudio  adicional,  a  ser

transmitida  diretamente  para  fones  de  ouvido.  E  em  segundo  lugar,  as  salas  de

cinema devem ser equipadas com aparelho idêntico ao utilizado para a transmissão

de tradução simultânea, de forma que apenas os espectadores com os fones ouvirão

a audiodescrição, sem interferência no som para os demais ouvintes.

As pessoas com deficiência  auditiva,  por  sua vez,  podem assistir  a  filmes com

autonomia por meio do recurso conhecido como closed caption ou  open caption. O

recurso consiste em legendas que descrevem, além dos diálogos, os diversos sons
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que ocorrem nas cenas. O sistema de  closed caption pode ser ligado ou desligado

diretamente  pelo  usuário  (por  isso  também  é  conhecido  como  legenda  oculta),

enquanto  o  sistema  open  caption,  geralmente  utilizado  nos  cinemas,  fica  ligado

durante toda a transmissão. As legendas closed caption devem ser inseridas durante

ou após a produção do filme e não há a necessidade de adaptações específicas da

sala para a transmissão do filme.

Os  proprietários  das  salas  de  cinema teriam  grande  dificuldade  em  cumprir  as

medidas contidas no projeto original,  uma vez que são responsáveis apenas pela

exibição do filme e que a produção e inserção dos recursos mencionados requerem

ajuda profissional e específica.

A Comissão de Constituição e Justiça apresentou o Substitutivo nº 1, que retirou do

projeto detalhamentos que não competem ao Poder Legislativo e o transformou em

lei modificativa, acrescentando a essência de seu conteúdo como um dos objetivos

da política estadual dos direitos da pessoa com deficiência, contida na Lei Estadual nº

13.799,  de  2000.  O  substitutivo  incluiu  ainda  os  espetáculos  teatrais  como

modalidade de eventos culturais a ser beneficiada com o recurso da audiodescrição

ou com a tradução simultânea em língua brasileira de sinais.

Embora estejamos de acordo com a linha adotada pela Comissão de Constituição e

Justiça,  julgamos  necessário  realizar  ajustes  no  texto,  de  forma  a  abrir  mais

possibilidades para a facilitação da acessibilidade das pessoas com deficiência aos

eventos culturais. Para tanto, parece-nos que um comando mais genérico seria mais

adequado, tendo em vista a constante atualização da tecnologia e as dificuldades de

inserção das já existentes pelas casas de exibição de filmes ou espetáculos teatrais.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº

4.046/2013 na forma do Substitutivo nº 2, apresentado a seguir.

SUBSTITUTIVO Nº 2

Acrescenta o inciso VI ao art. 2º da Lei nº 13.799, de 21 de dezembro de 2000, que

dispõe sobre a política estadual dos direitos da pessoa portadora de deficiência e cria

o Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º - Fica acrescentado ao art. 2º da Lei nº 13.799, de 21 de dezembro de 2000,

o seguinte inciso VI:

“Art. 2º - (…)

VI  -  a  promoção  de  medidas  que  facilitem  às  pessoas  com  deficiência  o

acompanhamento  de  eventos  culturais  e  obras  audiovisuais,  como  produções

cinematográficas e espetáculos teatrais.

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

Sala das Comissões, 31 de outubro de 2013.

Liza Prado, presidente e relatora - Sebastião Costa - Glaycon Franco.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE

- O Sr. Presidente despachou, em 30/10/2013, a seguinte comunicação:

Do  deputado  Bosco  em  que  notifica  o  falecimento  do  Sr.  Aristides  Aparecido

Ferreira Rocha, ocorrido em 22/10/2013, em Maracaçumé (MA). (- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 2 DE NOVEMBRO DE 2013

ATAS

ATA DA 79ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 31/10/2013

Presidência dos Deputados Ivair Nogueira e Paulo Lamac

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

Correspondência:  Mensagens  nºs  554,  555,  556,  557,  558,  559  e  560/2013

(encaminhando o Convênio ICMS 100, de 7/8/2013, celebrado no âmbito do Confaz,

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 de pesquisa e desenvolvimento de produtos e processos de

alta tecnologia, em substituição à Mensagem nº 528/2013, os Convênios, celebrados

no âmbito do Confaz,  ICMS 59 a 62,  65 a 73,  75 a 77,  79,  87,  88, 91 e 95,  de

26/7/2013, ICMS 53, de 19/7/2013, ICMS 109, de 5/9/2013, ICMS 111, 114, 123 a

125, 130, 133 e 135, de 11/10/2013, e 136 a 140, 145, 146, 149 e 154, de 18/10/2013,

e o Projeto de Lei nº 4.658/2013, respectivamente), do governador do Estado - Ofício

- Registro de Presença - 2ª Fase (Grande Expediente): Apresentação de Proposições:

Projetos de Lei nºs 4.659 a 4.662/2013 - Requerimentos nºs 6.091 a 6.105/2013 -

Requerimento dos deputados Dalmo Ribeiro Silva e Neilando Pimenta - Oradores

Inscritos: Discurso do deputado Tadeu Martins Leite -  Interrupção e Reabertura dos

Trabalhos Ordinários - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os deputados e as deputadas:

Ivair Nogueira - Adelmo Carneiro Leão - Neider Moreira - Alencar da Silveira Jr. -

Ana Maria Resende - André Quintão - Anselmo José Domingos - Antônio Genaro -

Cabo Júlio - Carlos Henrique - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Fábio Cherem -

Fred  Costa  -  Glaycon  Franco  -  Gustavo  Perrella  -  Hélio  Gomes  -  Lafayette  de

Andrada - Leonardo Moreira - Liza Prado - Luzia Ferreira - Mário Henrique Caixa -

Marques  Abreu  -  Neilando  Pimenta  -  Paulo  Lamac  -  Pinduca  Ferreira  -  Rogério

Correia - Rômulo Veneroso - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião
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Costa - Tadeu Martins Leite - Tiago Ulisses - Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda.

Abertura

O presidente (deputado Ivair Nogueira) - Às 14h15min, a lista de comparecimento

registra a existência de número regimental. Declaro aberta a reunião. Sob a proteção

de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra,

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

1ª Parte

1ª Fase (Expediente)

Ata

- O deputado Tadeu Martins Leite, 2º-secretário ad hoc, procede à leitura da ata da

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Correspondência

- A deputada Liza Prado, 1ª-secretária ad hoc, lê a seguinte correspondência:

“MENSAGEM Nº 554/2013*

Belo Horizonte, 29 de outubro de 2013.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

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

egrégia  Assembleia  Legislativa,  o Convênio  ICMS 100,  de  7  de  agosto  de  2013,

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

O referido  Convênio  altera  o  Convênio  ICMS 42,  de  16  de  abril  de  2012,  que

concede isenção nas operações com máquinas, aparelhos e equipamentos industriais

que  especifica,  destinados  a  Centrais  Geradoras  Elétricas  e  Pequenas  Centrais

Hidrelétricas.

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

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

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

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

CONVÊNIO ICMS 100, DE 7 DE AGOSTO DE 2013

Altera o Convênio ICMS 42/12, que concede isenção nas operações com máquinas,

aparelhos  e  equipamentos  industriais  que  especifica,  destinados  a  Centrais
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Geradoras Hidrelétricas - CGHs ou a Pequenas Centrais Hidrelétricas - PCHs.

O  Conselho  Nacional  de  Política  Fazendária  -  CONFAZ,  na  sua  204ª  reunião

extraordinária, realizada em Brasília, DF, no dia 7 de agosto de 2013, tendo em vista

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

seguinte

CONVÊNIO

Cláusula primeira - A cláusula primeira do Convênio ICMS 42, de 16 de abril de

2012, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Ficam os Estados de Minas Gerais, Rio Grande do Sul e do Paraná autorizados a

conceder  isenção do ICMS nas  saídas  internas e  relativamente  ao  diferencial  de

alíquotas das máquinas, aparelhos e equipamentos industriais relacionados no Anexo

Único.”.

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

ratificação nacional.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Carneiro Tavares.”

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

Presidência nº 18.
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* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 555/2013*

Belo Horizonte, 29 de outubro de 2013.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Encaminho a  Vossa  Excelência,  em  substituição  ao  documento  encaminhado  à

Assembleia Legislativa por meio da Mensagem nº 528, de 23 de agosto de 2013, de

minha autoria, 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  de  pesquisa  e  desenvolvimento  de  produtos  e

processos de alta tecnologia, em cumprimento ao disposto no § 1º do art. 225 da Lei

nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975.

A substituição que ora solicito tem por fundamento pedido da Secretaria de Estado

de  Fazenda,  que  sustenta  a  necessidade  de  complementação  das  informações

primeiramente encaminhadas.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

Exposição de Motivos

Exposição de motivos para atender ao disposto no § 1º do Art. 225 da Lei 6.763/75,

com a redação dada pelo Art. 5º da Lei 16.513/06.

Pesquisa e Desenvolvimento de produtos e processos de alta tecnologia

O Governo do Estado de Minas Gerais, com o apoio da Assembleia Legislativa e

das  entidades  de  classe  dos  diversos  segmentos  econômicos  do  Estado,  vem

envidando esforços para proteger  a economia mineira  contra os  benefícios fiscais

irregularmente concedidos por outras unidades da Federação.

A concessão de incentivos e  benefícios  fiscais  é  estabelecida  pela  Constituição

Federal na alínea "g" do inciso XII do § 2º do seu art. 155:

“XII - Cabe 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 beneficio fiscal em tema de ICMS:

a celebração dos Convênios interestaduais constitui pressuposto essencial à válida

concessão, pelos Estados-membros e o Distrito Federal, de isenções, incentivos ou

benefícios fiscais em tema de ICMS. Esses Convênios - enquanto instrumentos de

exteriorização formal do prévio consenso institucional entre as unidades federadas

investidas de competência tributária em matéria de ICMS - destinam-se a compor os

conflitos  de  interesses  que  necessariamente  resultariam  uma  vez  ausente  essa

deliberação intergovernamental,  da concessão, pelos  Estados-membros ou Distrito

Federal,  de  isenções,  incentivos  e  benefícios  fiscais  pertinentes  ao  imposto  em

questão". (STF, Tribunal Pleno, ADIMC 1247/PA, rel. Min. Celso de Mello, decisão:

17/08/1995, Em. de Jurisp., v.1.799-01, p.20; DJ1, de 08/09/1995, p. 28354).  (grifo

nosso).

Regulamentando a matéria, por seu turno, a Lei Complementar Federal nº 24, de 7

de janeiro de 1975, recepcionada pela Constituição Federal, dispõe que:

“Art.  1º  -  As  isenções  do  imposto  sobre  operações  relativas  à  circulação  de

mercadorias serão concedidas ou revogadas nos termos de Convênios celebrados e

ratificados pelos Estados e pelo Distrito Federal, segundo esta Lei.

Parágrafo único - O disposto neste art. também se aplica:

I - à redução de base de cálculo;

II - à devolução total ou parcial, direta ou indireta, condicionada ou não, do tributo,

ao contribuinte, a responsável ou a terceiros;

III - à concessão de créditos presumidos;

IV  -  a  quaisquer  outros  incentivos  ou  favores  fiscais  ou  financeiro-fiscais,

concedidos com base no imposto de circulação de mercadorias, dos quais resulte

redução ou eliminação direta ou indireta, do respectivo ônus;

V - às prorrogações e às extensões das isenções vigentes nesta data”. (grifo nosso)

Portanto,  de  acordo  com  o  pacto  federativo  insculpido  no  Sistema  Tributário

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 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 não previsto em Lei Complementar

ou Convênio 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 do Rio de Janeiro

para os Centros de Pesquisa estabelecidos naquela unidade da Federação, instituído

pelo Decreto nº 43.117, de 05 de agosto de 2011.

A utilização de tais programas de incentivo como instrumento de política tributária

congrega benefícios operacionais e econômicos para o contribuinte instalado nesta

unidade da Federação, resultando na liberação dos recursos não embolsados com o

recolhimento do imposto para capital  de giro e aplicação em novos investimentos,

com  reflexos  diretos  na  competitividade  e  na  livre  concorrência  em  relação  aos

estabelecimentos industriais estabelecidos em Minas Gerais.

No caso em tela, a perda potencial de investimento relevante no Estado se baseia

nos reflexos imediatos a serem sofridos com a instalação das empresas no 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
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Complementar ou em Convênio ICMS, afrontando o disposto no art. 155, § 2º, inciso

XII, alínea “g” da Constituição da República e na Lei Complementar nº. 24, de 7 de

janeiro de 1975.

Por estes motivos, a reação do Governo Estadual deve ser rápida para neutralizar

os  efeitos  econômicos  e  sociais  negativos  para  o  Estado,  pois  o  desequilíbrio

causado pela competição desleal  poderá ser  socialmente arrasador  se não forem

tomadas medidas imediatas para fortalecimento do mercado interno, preservação da

capacidade de ocupação de mão de obra e, consequentemente, da arrecadação de

ICMS pelo Estado.

Assim,  considerando  a  necessidade  de  proteger  a  economia  mineira,  com  o

desenvolvimento de uma política setorial de incentivo e de fortalecimento do mercado

interno, bem como de geração de novos empregos, entendemos urgente a concessão

de Regime Especial de Tributação (RET) para as empresas do setor de Pesquisa e

Desenvolvimento de produtos e processos de alta tecnologia que comprovadamente

estiverem sendo prejudicadas em sua competitividade ou impedidas de instalar-se em

Minas Gerais em face dos benefícios concedidos por outros Estados.

Salientamos  que  as  medidas  em  comento  serão  concedidas  mediante  regime

especial  de  tributação,  de  forma  individualizada,  analisada  a  requerimento  do

contribuinte, podendo ainda, dar ensejo a cargas tributárias diversas.

Isto se deve, pois 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 proposta. Desta forma, a base legal para
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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  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,  de  forma  a

autorizar:

- a dispensa do pagamento de ICMS incidente nas saídas de  insumos, partes e

peças,  máquinas  e  equipamentos promovidos  por  estabelecimentos  industriais

fabricantes  em  Minas  Gerais,  ou  de  centros  de  distribuição  a  estes  vinculados,

localizados neste Estado, com destino aos estabelecimentos da empresa destinados

à atividade de pesquisa;

-  a dispensa do pagamento do diferencial de alíquotas do ICMS nas aquisições

interestaduais de  máquinas, e equipamentos, com destino aos estabelecimentos da

empresa destinados à atividade de pesquisa;

- a dispensa do pagamento do ICMS incidente sobre a entrada de insumos, partes e

peças,  máquinas  e  equipamentos relacionados  em  regime  especial,  sem  similar

concorrencial produzido no Estado, em decorrência de importação direta do exterior

pelo estabelecimento, para serem utilizados na atividade de pesquisa.

Conforme previsto no § 6º do referido diploma legal, será enviada relação trimestral

com  a  relação  das  medidas  adotadas  e  dos  contribuintes  sobre  os  quais  elas

incidiram, contendo inclusive a legislação que lhe dá embasamento.

Vanessa Terezinha D` Aquino Filardi, Diretora DAI /SUTRI.

De acordo. À Subsecretaria da Receita Estadual

Sara Costa Felix Teixeira, Superintendente de Tributação.

Pesquisa e Desenvolvimento de Produtos e Processos de Alta Tecnologia

* - O quadro contendo o regime especial  de tributação em matéria de ICMS ao

contribuinte  mineiro  do  segmento  econômico  de  pesquisa  e  desenvolvimento  de
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produtos e processos de alta tecnologia foi  publicado no  Diário do Legislativo,  de

2.11.2013.

- Anexe-se à Mensagem nº 508/2013.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 556/2013*

Belo Horizonte, 29 de outubro de 2013.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Encaminho a Vossa Excelência, para que sejam submetidos à apreciação dessa

egrégia  Assembleia  Legislativa,  os  Convênios  ICMS  a  seguir  relacionados,

celebrados no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ:

1. Convênio ICMS 59, de 26 de julho de 2013;

2. Convênio ICMS 60, de 26 de julho de 2013;

3. Convênio ICMS 61, de 26 de julho de 2013;

4. Convênio ICMS 62, de 26 de julho de 2013;

5. Convênio ICMS 65, de 26 de julho de 2013;

6. Convênio ICMS 66, de 26 de julho de 2013;

7. Convênio ICMS 67, de 26 de julho de 2013;

8. Convênio ICMS 68, de 26 de julho de 2013;

9. Convênio ICMS 69, de 26 de julho de 2013;

10. Convênio ICMS 70, de 26 de julho de 2013;

11. Convênio ICMS 71, de 26 de julho de 2013;

12. Convênio ICMS 72, de 26 de julho de 2013;

13. Convênio ICMS 73, de 26 de julho de 2013;

14. Convênio ICMS 75, de 26 de julho de 2013;

15. Convênio ICMS 76, de 26 de julho de 2013;

16. Convênio ICMS 77, de 26 de julho de 2013;

17. Convênio ICMS 79, de 26 de julho de 2013;

18. Convênio ICMS 87, de 26 de julho de 2013;

20. Convênio ICMS 88, de 26 de julho de 2013;

21. Convênio ICMS 91, de 26 de julho de 2013; e

22. Convênio ICMS 95, de 26 de julho de 2013;
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O encaminhamento que ora se faz tem por fundamento o disposto no § 5º do art. 8º

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

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

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

CONVÊNIO ICMS 59, DE 26 DE JULHO DE 2013

Altera  o  Convênio  ICMS  52/93,  que  dispõe  sobre  a  substituição  tributária  nas

operações com veículos de duas rodas motorizados.

O  Conselho  Nacional  de  Política  Fazendária  -  CONFAZ,  na  sua  150ª  reunião

ordinária,  realizada em Natal,  RN, no  dia 26 de julho de 2013,  tendo em vista o

disposto nos arts. 102 e 199 do Código Tributário Nacional (Lei nº 5.172, de 25 de

outubro de 1966) e no art. 9º da Lei Complementar nº 87/96, de 13 de setembro de

1996, resolve celebrar o seguinte:

C O N V Ê N I O

Cláusula primeira - Os §§1º e 2º da cláusula terceira do Convênio ICMS 52/93, de

30 de abril de 1993, passam a vigorar com a seguinte redação:

“§ 1º - Inexistindo o valor de que tratam os incisos I e II desta cláusula, a base de

cálculo  será  obtida  tomando-se  por  base  o  valor  da  operação  praticada  pelo

substituto,  incluídos  os  valores  correspondentes  a  frete,  seguro,  impostos,

contribuições e outros encargos transferíveis ou cobrados do destinatário, adicionado

da  parcela  resultante  da  aplicação,  sobre  o  referido  montante,  do  percentual  de

margem de valor agregado ajustada (“MVA Ajustada”), calculado segundo a fórmula

“MVA ajustada = [(1+ MVA ST original) x (1 - ALQ inter) / (1- ALQ intra)] -1”, onde:

I - “MVA ST original” é a margem de valor agregado prevista no § 4º.

II - “ALQ inter” é o coeficiente correspondente à alíquota interestadual aplicável à

operação;

III - “ALQ intra” é o coeficiente correspondente à alíquota interna ou percentual de

carga  tributária  efetiva,  quando  este  for  inferior  à  alíquota  interna,  praticada pelo

contribuinte  substituto  da  unidade  federada  de  destino,  nas  operações  com  as

mesmas mercadorias.

§ 2º - Na impossibilidade de inclusão do valor do frete, seguro ou outro encargo na
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composição  da  base  de  cálculo,  o  recolhimento  do  imposto  correspondente  será

efetuado pelo estabelecimento destinatário, acrescido dos percentuais de margem de

valor agregado previstos nos §§ 1º, 4º e 5º.”.

Cláusula  segunda  -  Ficam  acrescentados  os  §§  4º  e  5º  à  cláusula  terceira  do

Convênio ICMS 52/93, com as redações que se seguem:

“§ 4º - A MVA-ST original é 34%.

§ 5º - Na hipótese de a “ALQ intra” ser inferior à “ALQ inter”, deverá ser aplicada a

“MVA - ST original.”.

Cláusula terceira  -  Este convênio entra em vigor  na data  de sua publicação no

Diário Oficial da União, produzindo seus efeitos em relação às operações destinadas:

I - ao Estado do Rio de Janeiro, a partir da data prevista em ato do Poder Executivo;

II  -  aos  demais  Estados  signatários,  a  partir  do  primeiro  dia  do  segundo  mês

subsequente ao da publicação.

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

Itamar Magalhães da Silva p/ Mâncio Lima Cordeiro, Alagoas - Maurício Acioli Toledo,

Amapá  -  Jucinete  Carvalho  de  Alencar,  Amazonas  -  Ivone  Assako  Murayama  p/

Afonso Lobo Moraes, Bahia - Luiz Alberto Bastos Petitinga, Ceará - Carlos Mauro

Benevides  Filho,  Distrito  Federal  -  Adonias  dos  Reis  Santiago,  Espírito  Santo  -

Gustavo  Assis  Guerra  p/  Maurício  Cézar  Duque,  Goiás  -  Simão  Cirineu  Dias,

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

Mato Grosso do Sul - Jáder Rieffe Julianelli Afonso, Minas Gerais - Leonardo Maurício

Colombini Lima, Pará - José Barroso Tostes Neto, Paraíba - Marialvo Laureano dos

Santos  Filho,  Paraná -  Clóvis  Agenor  Rogge p/  Luiz  Carlos  Hauly,  Pernambuco -

Paulo Henrique Saraiva Câmara, Piauí - Antônio Silvano Alencar de Almeida, Rio de

Janeiro - Luiz Henrique Casimiro p/ Renato Augusto Zagallo Villela dos Santos, Rio

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

Tonollier,  Rondônia  -  Carlos  Brandão  p/  Benedito  Antônio  Alves,  Roraima  -  Luiz

Renato Maciel de Melo, Santa Catarina - Carlos Roberto Molim p/ Antonio Marcos

Gavazzoni, São Paulo - José Clóvis Cabrera p/ Andrea Sandro Calabi, Sergipe - José

de Oliveira Junior, Tocantins - Marcelo Olimpio Carneiro Tavares.
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CONVÊNIO ICMS 60, DE 26 DE JULHO DE 2013

Altera  o  Convênio  ICMS  74/94,  que  dispõe  sobre  a  substituição  tributária  nas

operações com tintas, vernizes e outras mercadorias da indústria química.

O  Conselho  Nacional  de  Política  Fazendária  -  CONFAZ,  na  sua  150ª  reunião

ordinária,  realizada em Natal,  RN, no  dia 26 de julho de 2013,  tendo em vista o

disposto nos arts. 102 e 199 do Código Tributário Nacional (Lei nº 5.172, de 25 de

outubro de 1966) e no art. 9º da Lei Complementar nº 87/96, de 13 de setembro de

1996, resolve celebrar o seguinte:

C O N V Ê N I O

Cláusula primeira - O § 4º da cláusula terceira do Convênio ICMS 74/94, de 30 de

junho de 1994, passa a vigorar com a seguinte redação.

“§ 4º - Na impossibilidade de inclusão do valor do frete na composição da base de

cálculo,  o  recolhimento  do  imposto  correspondente  será  efetuado  pelo

estabelecimento  destinatário,  acrescido  dos  percentuais  de  margem  de  valor

agregado de que tratam os §§ 1º, 2º e 5º”.

Cláusula segunda -  O inciso III  do § 1º  da cláusula terceira do Convênio ICMS

74/94, de 30 de junho de 1994, passa a vigorar com a seguitne redação:

III - “ALQ intra” é o coeficiente correspondente à alíquota interna ou percentual de

carga  tributária  efetiva,  quando  este  for  inferior  à  alíquota  interna,  praticada pelo

contribuinte  substituto  da  unidade  federada  de  destino,  nas  operações  com  as

mesmas mercadorias.

Cláusula terceira - Fica acrescentado o § 5º à cláusula terceira do Convênio ICMS

74/94, com a redação que se segue:

“§ 5º - Na hipótese da “ALQ intra” ser inferior à “ALQ inter” deverá ser aplicada a

“MVA - ST original”.”

Cláusula quarta -  Fica revogado o § 3º da cláusula terceira do Convênio ICMS

74/94.

Cláusula quinta - Este convênio entra em vigor na data de sua publicação no Diário

Oficial da União, produzindo seus efeitos em relação às operações destinadas:

I - ao Estado do Rio de Janeiro, a partir da data prevista em ato do Poder Executivo;

II  -  aos  demais  Estados  signatários,  a  partir  do  primeiro  dia  do  segundo  mês
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subsequente ao da publicação.

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

Itamar Magalhães da Silva p/ Mâncio Lima Cordeiro, Alagoas - Maurício Acioli Toledo,

Amapá  -  Jucinete  Carvalho  de  Alencar,  Amazonas  -  Ivone  Assako  Murayama  p/

Afonso Lobo Moraes, Bahia - Luiz Alberto Bastos Petitinga, Ceará - Carlos Mauro

Benevides  Filho,  Distrito  Federal  -  Adonias  dos  Reis  Santiago,  Espírito  Santo  -

Gustavo  Assis  Guerra  p/  Maurício  Cézar  Duque,  Goiás  -  Simão  Cirineu  Dias,

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

Mato Grosso do Sul - Jáder Rieffe Julianelli Afonso, Minas Gerais - Leonardo Maurício

Colombini Lima, Pará - José Barroso Tostes Neto, Paraíba - Marialvo Laureano dos

Santos  Filho,  Paraná -  Clóvis  Agenor  Rogge p/  Luiz  Carlos  Hauly,  Pernambuco -

Paulo Henrique Saraiva Câmara, Piauí - Antônio Silvano Alencar de Almeida, Rio de

Janeiro - Luiz Henrique Casimiro p/ Renato Augusto Zagallo Villela dos Santos, Rio

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

Tonollier,  Rondônia  -  Carlos  Brandão  p/  Benedito  Antônio  Alves,  Roraima  -  Luiz

Renato Maciel de Melo, Santa Catarina - Carlos Roberto Molim p/ Antonio Marcos

Gavazzoni, São Paulo - José Clóvis Cabrera p/ Andrea Sandro Calabi, Sergipe - José

de Oliveira Junior, Tocantins - Marcelo Olimpio Carneiro Tavares.

CONVÊNIO ICMS 61, DE 26 DE JULHO DE 2013

Altera  o  Convênio  ICMS 132/92,  que  dispõe  sobre  a  substituição  tributária  nas

operações com veículos automotores.

O  Conselho  Nacional  de  Política  Fazendária  -  CONFAZ,  na  sua  150ª  reunião

ordinária,  realizada em Natal,  RN, no  dia 26 de julho de 2013,  tendo em vista o

disposto nos arts. 102 e 199 do Código Tributário Nacional (Lei nº 5.172, de 25 de

outubro de 1966) e no art. 9º da Lei Complementar nº 87/96, de 13 de setembro de

1996, resolve celebrar o seguinte:

C O N V Ê N I O

Cláusula primeira -  O inciso II  do  caput e  os  §§1º e 3º  da cláusula terceira do

Convênio  ICMS  132/92,  de  25  de  setembro  de  1992,  passam  a  vigorar  com  a

seguinte redação:

“II - em relação às demais situações, o preço máximo ou único de venda utilizado
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pelo contribuinte substituído, fixado pela autoridade competente, ou, na falta desse

preço,  o  valor  da  operação  praticado  pelo  substituto,  incluídos  os  valores

correspondentes  a  frete,  seguro,  impostos,  contribuições  e  outros  encargos

transferíveis  ou  cobrados  do  destinatário,  ainda  que  por  terceiros,  adicionado  da

parcela resultante da aplicação, sobre o referido montante, do percentual de margem

de  valor  agregado  ajustada  (“MVA Ajustada”),  calculado  segundo  a  fórmula  “MVA

ajustada = [(1+ MVA ST original) x (1 - ALQ inter) / (1- ALQ intra)] -1”, onde:

a) “MVA ST original” é a margem de valor agregado prevista no § 4º.

b) “ALQ inter” é o coeficiente correspondente à alíquota interestadual aplicável à

operação;

c) “ALQ intra” é o coeficiente correspondente à alíquota interna ou percentual de

carga  tributária  efetiva,  quando  este  for  inferior  à  alíquota  interna,  praticada pelo

contribuinte  substituto  da  unidade  federada  de  destino,  nas  operações  com  as

mesmas mercadorias constantes do Anexo II.”.

“§ 1º - Em se tratando de veículo importado, o preço praticado pelo substituto a que

se refere o inciso II,  para efeito de apuração da base de cálculo, não poderá ser

inferior  ao  que  serviu  de  base  de  cálculo  para  pagamento  dos  Impostos  de

Importação e sobre Produtos Industrializados.”.

“§ 3º - Na impossibilidade de inclusão do valor do frete, seguro ou outro encargo na

composição  da  base  de  cálculo,  o  recolhimento  do  imposto  correspondente  será

efetuado pelo estabelecimento destinatário, acrescido dos percentuais de margem de

valor agregado previstos no inciso II, §§ 4º e 5º.”.

Cláusula  segunda  -  Ficam  acrescentados  os  §§  4º  e  5º  à  cláusula  terceira  do

Convênio ICMS 132/92, com as redações que se seguem:

“§ 4º - A MVA-ST original é 30%.

§ 5º - Na hipótese de a “ALQ intra” ser inferior à “ALQ inter”, deverá ser aplicada a

“MVA - ST original”.”.

Cláusula terceira  -  Este convênio entra em vigor  na data  de sua publicação no

Diário Oficial da União, produzindo seus efeitos em relação às operações destinadas:

I - ao Estado do Rio de Janeiro, a partir da data prevista em ato do Poder Executivo;

II  -  aos  demais  Estados  signatários,  a  partir  do  primeiro  dia  do  segundo  mês
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subsequente ao da publicação.

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

Itamar Magalhães da Silva p/ Mâncio Lima Cordeiro, Alagoas - Maurício Acioli Toledo,

Amapá  -  Jucinete  Carvalho  de  Alencar,  Amazonas  -  Ivone  Assako  Murayama  p/

Afonso Lobo Moraes, Bahia - Luiz Alberto Bastos Petitinga, Ceará - Carlos Mauro

Benevides  Filho,  Distrito  Federal  -  Adonias  dos  Reis  Santiago,  Espírito  Santo  -

Gustavo  Assis  Guerra  p/  Maurício  Cézar  Duque,  Goiás  -  Simão  Cirineu  Dias,

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

Mato Grosso do Sul - Jáder Rieffe Julianelli Afonso, Minas Gerais - Leonardo Maurício

Colombini Lima, Pará - José Barroso Tostes Neto, Paraíba - Marialvo Laureano dos

Santos  Filho,  Paraná -  Clóvis  Agenor  Rogge p/  Luiz  Carlos  Hauly,  Pernambuco -

Paulo Henrique Saraiva Câmara, Piauí - Antônio Silvano Alencar de Almeida, Rio de

Janeiro - Luiz Henrique Casimiro p/ Renato Augusto Zagallo Villela dos Santos, Rio

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

Tonollier,  Rondônia  -  Carlos  Brandão  p/  Benedito  Antônio  Alves,  Roraima  -  Luiz

Renato Maciel de Melo, Santa Catarina - Carlos Roberto Molim p/ Antonio Marcos

Gavazzoni, São Paulo - José Clóvis Cabrera p/ Andrea Sandro Calabi, Sergipe - José

de Oliveira Junior, Tocantins - Marcelo Olimpio Carneiro Tavares.

CONVÊNIO ICMS 62, DE 26 DE JULHO DE 2013

Autoriza os Estados do Paraná e Minas Gerais a conceder isenção do ICMS nas

saídas de produtos que especifica, resultantes da utilização de pneus inservíveis de

caminhões fora de estrada.

O  Conselho  Nacional  de  Política  Fazendária  -  CONFAZ,  na  sua  150ª  reunião

ordinária,  realizada em Natal,  RN, no  dia 26 de julho de 2013,  tendo em vista o

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

seguinte:

C O N V Ê N I O

Cláusula  primeira -  Ficam os Estados  do Paraná e  Minas Gerais  autorizados a

conceder isenção de ICMS nas operações de saída de placas de revestimento, calço

para  caminhões  e  plugs  reto  e  cônico  usados  em  detonação  de  rochas,  todos

produtos  resultantes  do  corte,  do  retalhamento  ou  da  divisão  em  tiras  de  pneus
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inservíveis de caminhões fora-de-estrada.

§ 1° -  Ficam os Estados do Paraná e Minas Gerais  autorizados a  não exigir  o

estorno do crédito fiscal, nos termos do art. 21 da Lei Complementar n. 87, de 13 de

setembro de 1996, nas operações de que trata este Convênio.

§ 2° - Os Estados do Paraná e Minas Gerais estabelecerão a forma, o prazo e as

condições necessárias à efetivação do disposto no caput.

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

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

subsequente ao da ratificação até 31 de dezembro de 2014.

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

Itamar Magalhães da Silva p/ Mâncio Lima Cordeiro, Alagoas - Maurício Acioli Toledo,

Amapá  -  Jucinete  Carvalho  de  Alencar,  Amazonas  -  Ivone  Assako  Murayama  p/

Afonso Lobo Moraes, Bahia - Luiz Alberto Bastos Petitinga, Ceará - Carlos Mauro

Benevides  Filho,  Distrito  Federal  -  Adonias  dos  Reis  Santiago,  Espírito  Santo  -

Gustavo  Assis  Guerra  p/  Maurício  Cézar  Duque,  Goiás  -  Simão  Cirineu  Dias,

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

Mato Grosso do Sul - Jáder Rieffe Julianelli Afonso, Minas Gerais - Leonardo Maurício

Colombini Lima, Pará - José Barroso Tostes Neto, Paraíba - Marialvo Laureano dos

Santos  Filho,  Paraná -  Clóvis  Agenor  Rogge p/  Luiz  Carlos  Hauly,  Pernambuco -

Paulo Henrique Saraiva Câmara, Piauí - Antônio Silvano Alencar de Almeida, Rio de

Janeiro - Luiz Henrique Casimiro p/ Renato Augusto Zagallo Villela dos Santos, Rio

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

Tonollier,  Rondônia  -  Carlos  Brandão  p/  Benedito  Antônio  Alves,  Roraima  -  Luiz

Renato Maciel de Melo, Santa Catarina - Carlos Roberto Molim p/ Antonio Marcos

Gavazzoni, São Paulo - José Clóvis Cabrera p/ Andrea Sandro Calabi, Sergipe - José

de Oliveira Junior, Tocantins - Marcelo Olimpio Carneiro Tavares.

CONVÊNIO ICMS 65, DE 26 DE JULHO DE 2013

Altera o Convênio ICMS 09/09, que estabelece normas relativas ao equipamento

Emissor  de  Cupom Fiscal  (ECF)  e ao Programa Aplicativo Fiscal-ECF (PAF-ECF)

aplicáveis ao fabricante ou importador de ECF, ao contribuinte usuário de ECF, às

empresas interventoras e às empresas desenvolvedoras de PAF-ECF.
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O  Conselho  Nacional  de  Política  Fazendária  -  CONFAZ,  na  sua  150ª  reunião

ordinária,  realizada em Natal,  RN, no  dia 26 de julho de 2013,  tendo em vista o

disposto  no  artigo  199  do  Código  Tributário  Nacional  (Lei  Federal  nº  5.172/66),

resolve celebrar o seguinte:

C O N V Ê N I O

Cláusula primeira - Fica acrescido o § 5º à cláusula trigésima quinta do Convênio

ICMS 09/09, de 3 de abril de 2009, com a seguinte redação:

“§  5º  -  No procedimento de instalação do PAF-ECF a empresa desenvolvedora

deverá  configurá-lo  com  o  Perfil  de  Requisitos,  exigido  ou  aceito  pela  unidade

federada  do  domicilio  do  estabelecimento  usuário,  definido  na  Especificação  de

Requisitos (ER-PAF-ECF) estabelecida em Ato COTEPE/ICMS.”

Cláusula segunda - O Anexo II do Convênio ICMS 09/09, de 3 de abril de 2009,

passa a vigorar com a seguinte redação:

“ANEXO II

DADOS TÉCNICOS PARA GERAÇÃO DO ARQUIVO ELETRÔNICO A QUE SE

REFERE O INCISO IV DA CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

ARQUIVO ELETRÔNICO DE SENHAS DE INCIALIZAÇÃO GERADAS

1 - ARQUIVO:

1.1 - tipo: texto não delimitado;

1.2 - codificação: ASCII;

1.3 - organização: seqüencial;

1.4 - tamanho do registro: indeterminado, acrescido de CR/LF (Carriage return/Line

feed) ao final de cada registro;

2 - FORMATO DOS CAMPOS:

2.1 - Numérico (N): sem sinal, não compactado e suprimido a vírgula e os pontos

decimais;

2.2 - Alfanumérico (X): alinhado à esquerda, com as posições não significativas em

branco;

3 - PREENCHIMENTO DOS CAMPOS:

3.1 - sem máscaras de edição;

3.2 - tratando-se de informação de data, deve ser expressa no formato ano, mês e
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dia (AAAAMMDD);

3.3 - numérico: na ausência de informação, os campos deverão ser preenchidos

com zeros;

3.4 - alfanumérico: na ausência de informação, os campos deverão ser preenchidos

com brancos;

4 - ESTRUTURA DO ARQUIVO ELETRÔNICO:

O arquivo eletrônico compõe-se dos seguintes tipos de registros:

4.1 - tipo S1 - registro destinado à identificação do estabelecimento fabricante de

ECF informante;

4.2 - tipo S2 - registro destinado à identificação dos equipamentos ECF e respectivo

usuário para os quais foram geradas senhas de inicialização

4.3 - tipo S9 - registro destinado à totalização da quantidade de registros existentes

no arquivo.

5 - MONTAGEM DO ARQUIVO ELETRÔNICO:

5.1  -  O  arquivo  deverá  ser  composto  pelos  seguintes  conjuntos  de  registros,

classificados na ordem abaixo:

* - O quadro contendo o conjunto de registros foi publicado no Diário do Legislativo,

de 2.11.2013.

* A indicação “A/D” significa ascendente/descendente

5.2  -  REGISTRO  TIPO  S1  -  IDENTIFICAÇÃO  DO  ESTABELECIMENTO

FABRICANTE DE ECF INFORMANTE:

*  -  O  quadro  contendo  o  Registro  Tipo  S1,  Identificação  do  Estabelecimento

Fabricante de ECF Informante, foi publicado no Diário do Legislativo, de 2.11.2013.

5.2.1 - Observações:

5.2.1.1 - Deve ser criado somente um registro tipo S1 para cada arquivo.

5.2.1.2 -  Campo 09:  Informar o código de identificação da estrutura do arquivo,

conforme a tabela abaixo:

Tabela de Códigos de Identificação da Estrutura do Arquivo:

* - A Tabela de Códigos de Identificação da Estrutura do Arquivo foi publicada no

Diário do Legislativo, de 2.11.2013.

5.3 - REGISTRO TIPO S2 - RELAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PARA OS QUAIS
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FORAM GERADAS SENHAS DE INICIALIZAÇÃO:

* - O quadro contendo o Registro Tipo S2, Relação dos Equipamentos para os quais

foram Geradas Senhas de Inicialização,  foi  publicado no  Diário  do Legislativo,  de

2.11.2013.

5.3.1 - Observações:

5.3.1.1  -  Deve  ser  criado  um  registro  tipo  S2  para  cada  ECF  cuja  senha  de

inicialização tenha sido gerada.

5.3.1.2 - Campo 02: Informar o Código Nacional de Identificação de Equipamento

ECF relativo ao tipo, marca, modelo e versão do ECF em conformidade com o código

constante em tabela publicada por meio de Despacho do Secretário  Executivo do

CONFAZ, ou com o código constante no Ato de Registro do ECF.

5.3.1.3 -  Campos 04 e  07:  Informar  o CNPJ com 14 dígitos  sem mascaras de

edição.

5.4 - REGISTRO TIPO S9 - TOTALIZAÇÃO DO ARQUIVO

* - O quadro contendo o Registro Tipo S9, Totalização do Arquivo, foi publicado no

Diário do Legislativo, de 2.11.2013.

5.4.1 - OBSERVAÇÕES:

5.4.1.1 - Deve ser criado um único registro tipo S9 para informar o total de registros

tipo S2 constantes do arquivo;

5.4.1.2 - Campo 03: Informar “SIM” quando houver senhas geradas no período e

registros tipo S2 no arquivo e “NÃO” quando não houver senhas geradas no período

e registros tipo S2;

5.4.1.3  -  Campo  04:  Informar  a  quantidade  de  registros  tipo  S2  constantes  no

arquivo. Caso não haja registros tipo S2, preencher com zeros.”

6 - ENTREGA:

6.1 - O arquivo eletrônico deverá ser validado pelo programa aplicativo “Validador

ECF” disponibilizado pela Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais em seu

endereço  eletrônico  na  internet  e  transmitido  pelo  programa “TED  -  Transmissor

Eletrônico de Documentos” disponibilizado pela Secretaria da Fazenda do Estado do

Rio Grande do Sul  em seu endereço eletrônico na internet,  ou por meio de outro

recurso de transmissão definido pela unidade federada.
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6.2  -  O  Recibo  de  Entrega  será  emitido  pelo  programa  transmissor  TED  -

Transmissor Eletrônico de Documentos, quando o arquivo for por ele transmitido.

6.3 - O arquivo eletrônico será recebido condicionalmente e submetido a teste de

consistência. Constatada a inobservância das especificações previstas neste Manual

de  Orientação,  o  arquivo  eletrônico  será  devolvido  ao  informante  para  correção,

sendo desconsiderada a entrega do mesmo, para os efeitos previstos na legislação

vigente.”

Cláusula terceira - O Anexo V do Convênio ICMS 09/09, de 3 de abril  de 2009,

passa a vigorar com a seguinte redação:

“ANEXO V

DADOS TÉCNICOS PARA GERAÇÃO DO ARQUIVO ELETRÔNICO A QUE SE

REFEREM INCISO II DA CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA, A CLÁUSULA VIGÉSIMA

QUARTA E A CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA

ARQUIVO ELETRÔNICO DE INICIALIZAÇÃO DE ECF

1 - ARQUIVO:

1.1 - tipo: texto não delimitado;

1.2 - codificação: ASCII;

1.3 - organização: sequencial;

1.4 - tamanho do registro: indeterminado, acrescido de CR/LF (Carriage return/Line

feed) ao final de cada registro;

2 - FORMATO DOS CAMPOS:

2.1 - Numérico (N): sem sinal, não compactado e suprimido a vírgula e os pontos

decimais;

2.2 - Alfanumérico (X): alinhado à esquerda, com as posições não significativas em

branco;

3 - PREENCHIMENTO DOS CAMPOS:

3.1 - sem máscaras de edição;

3.2 - tratando-se de informação de data, deve ser expressa no formato ano, mês e

dia (AAAAMMDD);

3.3 - numérico: na ausência de informação, os campos deverão ser preenchidos

com zeros;
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3.4 - alfanumérico: na ausência de informação, os campos deverão ser preenchidos

com brancos;

4 - ESTRUTURA DO ARQUIVO ELETRÔNICO:

O arquivo eletrônico compõe-se dos seguintes tipos de registros:

4.1 - tipo I1 - registro destinado à identificação do estabelecimento fabricante de

ECF ou empresa interventora informante;

4.2 - tipo I2 - registro destinado à identificação dos equipamentos ECF inicializados

no período e respectivo usuário;

4.3 - tipo I9 - registro destinado à totalização da quantidade de registros existentes

no arquivo.

5 - MONTAGEM DO ARQUIVO ELETRÔNICO:

5.1  -  O  arquivo  deverá  ser  composto  pelos  seguintes  conjuntos  de  registros,

classificados na ordem abaixo:

* - O quadro contendo o conjunto de registros foi publicado no Diário do Legislativo,

de 2.11.2013.

* A indicação “A/D” significa ascendente/descendente

5.2  -  REGISTRO  TIPO  II  -  IDENTIFICAÇÃO  DO  ESTABELECIMENTO

FABRICANTE DE ECF OU EMPRESA INTERVENTORA INFORMANTE:

*  -  O  quadro  contendo  o  Registro  Tipo  II,  Identificação  do  Estabelecimento

Fabricante de ECF ou Empresa Interventora Informante, foi publicado no  Diário do

Legislativo, de 2.11.2013.

5.2.1 - Observações:

5.2.1.1 - Deve ser criado somente um registro tipo I1 para cada arquivo.

5.2.1.2  -  Campo  02:  Informar  o  código  do  tipo  de  informante  conforme  tabela

abaixo:

Tabela de Tipos de Informante:

*  -  A Tabela  de  Tipos  de  Informante  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo,  de

2.11.2013.

5.2.1.3 -  Campo 10:  Informar o código de identificação da estrutura do arquivo,

conforme a tabela abaixo:
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Tabela de Códigos de Identificação da Estrutura do Arquivo:

* - A Tabela de Códigos de Identificação da Estrutura do Arquivo foi publicada no

Diário do Legislativo, de 2.11.2013.

5.3  -  REGISTRO  TIPO  I2  -  RELAÇÃO  DOS  EQUIPAMENTOS  ECF

INICIALIZADOS:

*  -  O  quadro  contendo  o  Registro  Tipo  I2,  Relação  dos  Equipamentos  ECF

Inicializados, foi publicado no Diário do Legislativo, de 2.11.2013.

5.3.1 - Observações:

5.3.1.1 - Deve ser criado um registro tipo I2 para cada ECF inicializado no período.

5.3.1.2 - Campo 02: Informar o Código Nacional de Identificação de Equipamento

ECF relativo ao tipo, marca, modelo e versão do ECF em conformidade com o código

constante em tabela publicada por meio de Despacho do Secretário  Executivo do

CONFAZ, ou com o código constante no Ato de Registro do ECF.

5.3.1.3 - Campo 04: Informar o CNPJ com 14 dígitos sem mascaras de edição.

5.3.1.4 - Campos 07 e 08 (Chave Pública da Assinatura Digital) No caso de ECF

sem  Módulo  Fiscal  Blindado,  deixar  este  campo  em  branco,  caso o  mesmo não

contenha recurso de assinatura digital. No caso de ECF com Módulo Fiscal Blindado

este campo deve ser obrigatoriamente informado.

5.4 - REGISTRO TIPO I9 - TOTALIZAÇÃO DO ARQUIVO

* - O quadro contendo o Registro Tipo I9, Totalização do Arquivo, foi publicado no

Diário do Legislativo, de 2.11.2013.

5.4.1 - OBSERVAÇÕES:

5.4.1.1 - Deve ser criado um único registro tipo I9 para informar o total de registros

tipo I2 constantes do arquivo;

5.4.1.2 - Campo 03: Informar “SIM” quando houver senhas geradas no período e

registros tipo I2 no arquivo e “NÃO” quando não houver senhas geradas no período e

registros tipo I2;

5.4.1.3  -  Campo  04:  Informar  a  quantidade  de  registros  tipo  I2  constantes  no

arquivo. Caso não haja registros tipo I2, preencher com zeros.”

6 - ENTREGA:

6.1 - O arquivo eletrônico deverá ser validado pelo programa aplicativo “Validador
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ECF” disponibilizado pela Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais em seu

endereço  eletrônico  na  internet  e  transmitido  pelo  programa “TED  -  Transmissor

Eletrônico de Documentos” disponibilizado pela Secretaria da Fazenda do Estado do

Rio Grande do Sul  em seu endereço eletrônico na internet,  ou por meio de outro

recurso de transmissão definido pela unidade federada.

6.2  -  O  Recibo  de  Entrega  será  emitido  pelo  programa  transmissor  TED  -

Transmissor Eletrônico de Documentos, quando o arquivo for por ele transmitido.

6.3 - O arquivo eletrônico será recebido condicionalmente e submetido a teste de

consistência. Constatada a inobservância das especificações previstas neste Manual

de  Orientação,  o  arquivo  eletrônico  será  devolvido  ao  informante  para  correção,

sendo desconsiderada a entrega do mesmo, para os efeitos previstos na legislação

vigente.

Cláusula quarta - Este convênio entra em vigor na data da sua publicação no Diário

Oficial  da  União,  produzindo  efeitos  a  partir  do  primeiro  dia  do  segundo  mês

subsequente ao da publicação.

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

Itamar Magalhães da Silva p/ Mâncio Lima Cordeiro, Alagoas - Maurício Acioli Toledo,

Amapá  -  Jucinete  Carvalho  de  Alencar,  Amazonas  -  Ivone  Assako  Murayama  p/

Afonso Lobo Moraes, Bahia - Luiz Alberto Bastos Petitinga, Ceará - Carlos Mauro

Benevides  Filho,  Distrito  Federal  -  Adonias  dos  Reis  Santiago,  Espírito  Santo  -

Gustavo  Assis  Guerra  p/  Maurício  Cézar  Duque,  Goiás  -  Simão  Cirineu  Dias,

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

Mato Grosso do Sul - Jáder Rieffe Julianelli Afonso, Minas Gerais - Leonardo Maurício

Colombini Lima, Pará - José Barroso Tostes Neto, Paraíba - Marialvo Laureano dos

Santos  Filho,  Paraná -  Clóvis  Agenor  Rogge p/  Luiz  Carlos  Hauly,  Pernambuco -

Paulo Henrique Saraiva Câmara, Piauí - Antônio Silvano Alencar de Almeida, Rio de

Janeiro - Luiz Henrique Casimiro p/ Renato Augusto Zagallo Villela dos Santos, Rio

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

Tonollier,  Rondônia  -  Carlos  Brandão  p/  Benedito  Antônio  Alves,  Roraima  -  Luiz

Renato Maciel de Melo, Santa Catarina - Carlos Roberto Molim p/ Antonio Marcos

Gavazzoni, São Paulo - José Clóvis Cabrera p/ Andrea Sandro Calabi, Sergipe - José
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de Oliveira Junior, Tocantins - Marcelo Olimpio Carneiro Tavares.

CONVÊNIO ICMS 66, DE 26 DE JULHO DE 2013

Autoriza a emissão de documentos fiscais em operações simbólicas com veículos

automotores, convalida procedimentos.

O  Conselho  Nacional  de  Política  Fazendária  -  CONFAZ,  na  sua  150ª  reunião

ordinária,  realizada em Natal,  RN, no  dia 26 de julho de 2013,  tendo em vista o

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

seguinte:

C O N V Ê N I O

Cláusula primeira - Mediante emissão de nota fiscal, as distribuidoras de que trata a

Lei  Federal nº 6.729, de 28 de novembro de 1979,  ficam autorizadas a efetuar a

devolução simbólica à respectiva montadora dos veículos novos existentes em seu

estoque e ainda não comercializados até 21 de maio de 2012, ou que a nota fiscal de

venda da montadora tenha sido emitida até esta data.

Parágrafo único -  A montadora deverá registrar  a devolução do veículo  em seu

estoque,  permitido  o  aproveitamento,  como crédito,  do  ICMS relativo  à  operação

própria e do retido por substituição tributária, nas respectivas escriturações fiscais.

Cláusula segunda - O disposto na cláusula primeira aplica-se também nos casos de

venda direta  a  consumidor  final  de  que trata  o  Convênio  ICMS 51/00,  de  15  de

dezembro de 2000.

Parágrafo único - O disposto no caput aplica-se somente aos casos em que, até 21

de maio de 2012:

I  -  o  faturamento  já  tenha  sido  efetuado  e  o  veículo  ainda  não  recebido  pelo

adquirente;

II - não tenha sido possível o cancelamento da nota fiscal de saída, nos termos da

legislação aplicável.

Cláusula terceira - A base de cálculo do ICMS devido por substituição tributária não

poderá ser reduzida  em montante superior  ao valor  do IPI  reduzido  pelo Decreto

Federal  n  o  7.725,  de  21  de  maio  de  2012,  mantendo-se  inalterada  a  operação

própria realizada entre a montadora e a concessionária.

Parágrafo único - Na hipótese em que a base de cálculo tenha sido obtida a partir
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de aplicação da margem de valor  agregado estabelecida  no  inciso  II  da  cláusula

terceira do Convênio ICMS 132/92, de 25 de setembro de 1992, a base de cálculo do

imposto devido por substituição tributária será recomposta levando em conta o valor

do IPI reduzido.

Cláusula quarta - Desde que atendida a condição estabelecida na cláusula terceira,

ficam  convalidados  os  procedimentos  adotados  pelas  distribuidoras  e  pelas

montadoras relativamente às obrigações acessórias de que trata este convênio.

Cláusula quinta - No caso de a aplicação do disposto neste convênio resultar em

complemento  de ICMS a ser  recolhido pela  montadora,  esta poderá  fazê-lo,  sem

acréscimos,  em  até  15  (quinze)  dias  da  data  da  publicação  da  ratificação  deste

convênio, utilizando-se de documento de arrecadação específico.

Parágrafo único - Caso a aplicação do disposto neste convênio tiver resultado em

ICMS recolhido a maior, a montadora poderá deduzir o valor do próximo recolhimento

em favor do Estado.

Cláusula  sexta  -  O  disposto  neste  convênio  fica  condicionado  ao  fornecimento,

pelas  montadoras,  em até 60 (sessenta)  dias contados da data da publicação da

ratificação deste convênio, de arquivo eletrônico específico contendo a totalidade das

operações alcançadas por este convênio, tanto em relação as devoluções efetuadas

pelas distribuidoras como em relação ao novo faturamento realizado pela montadora.

Cláusula sétima - As disposições contidas na cláusula segunda não se aplicam ao

Estado do Paraná e da Paraíba.

Cláusula  oitava  -  As  disposições  contidas  neste  convênio  não  se  aplicam  aos

Estados de Alagoas,  Ceará,  Goiás,  Mato  Grosso, Mato Grosso do Sul,  Pará,  Rio

Grande do Sul, Rondônia, Sergipe e ao Distrito Federal.

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

ratificação nacional.

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

Itamar Magalhães da Silva p/ Mâncio Lima Cordeiro, Alagoas - Maurício Acioli Toledo,

Amapá  -  Jucinete  Carvalho  de  Alencar,  Amazonas  -  Ivone  Assako  Murayama  p/

Afonso Lobo Moraes, Bahia - Luiz Alberto Bastos Petitinga, Ceará - Carlos Mauro

Benevides  Filho,  Distrito  Federal  -  Adonias  dos  Reis  Santiago,  Espírito  Santo  -
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Gustavo  Assis  Guerra  p/  Maurício  Cézar  Duque,  Goiás  -  Simão  Cirineu  Dias,

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

Mato Grosso do Sul - Jáder Rieffe Julianelli Afonso, Minas Gerais - Leonardo Maurício

Colombini Lima, Pará - José Barroso Tostes Neto, Paraíba - Marialvo Laureano dos

Santos  Filho,  Paraná -  Clóvis  Agenor  Rogge p/  Luiz  Carlos  Hauly,  Pernambuco -

Paulo Henrique Saraiva Câmara, Piauí - Antônio Silvano Alencar de Almeida, Rio de

Janeiro - Luiz Henrique Casimiro p/ Renato Augusto Zagallo Villela dos Santos, Rio

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

Tonollier,  Rondônia  -  Carlos  Brandão  p/  Benedito  Antônio  Alves,  Roraima  -  Luiz

Renato Maciel de Melo, Santa Catarina - Carlos Roberto Molim p/ Antonio Marcos

Gavazzoni, São Paulo - José Clóvis Cabrera p/ Andrea Sandro Calabi, Sergipe - José

de Oliveira Junior, Tocantins - Marcelo Olimpio Carneiro Tavares.

CONVÊNIO ICMS 67, DE 26 DE JULHO DE 2013

Autoriza a prorrogação da validade dos Laudos de Análise Funcional de PAF-ECF

para efeito de revalidação de cadastramento de programas PAF-ECF .

O  Conselho  Nacional  de  Política  Fazendária  -  CONFAZ,  na  sua  150ª  reunião

ordinária,  realizada em Natal,  RN, no  dia 26 de julho de 2013,  tendo em vista o

disposto nos arts. 102 e 199 do Código Tributário Nacional (Lei nº 5.172, de 25 de

outubro de 1966), resolve celebrar o seguinte:

C O N V Ê N I O

Cláusula  primeira  -  Ficam  os  Estados  do  Amapá,  Bahia  e  Piauí  autorizados  a

prorrogar  a validade dos Laudos  de Análise Funcional  de PAF-ECF emitidos com

base no Convênio ICMS 15, de 04 de abril de 2008, e cadastrados nas respectivas

Secretarias de Fazenda para o período de 02 (dois anos), contados a partir das datas

de suas respectivas emissões.

Cláusula segunda -  Os Laudos prorrogados com base na cláusula primeira têm

validade apenas para efeito de prorrogação de validade de cadastramento ou registro

de programas PAF-ECF no âmbito das respectivas Secretarias de Fazenda.

Cláusula terceira  -  Este convênio entra em vigor  na data  de sua publicação no

Diário Oficial da União.

Presidente do CONFAZ -  Dyogo Henrique de Oliveira p/  Guido Mantega; Acre -
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Itamar Magalhães da Silva p/ Mâncio Lima Cordeiro, Alagoas - Maurício Acioli Toledo,

Amapá  -  Jucinete  Carvalho  de  Alencar,  Amazonas  -  Ivone  Assako  Murayama  p/

Afonso Lobo Moraes, Bahia - Luiz Alberto Bastos Petitinga, Ceará - Carlos Mauro

Benevides  Filho,  Distrito  Federal  -  Adonias  dos  Reis  Santiago,  Espírito  Santo  -

Gustavo  Assis  Guerra  p/  Maurício  Cézar  Duque,  Goiás  -  Simão  Cirineu  Dias,

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

Mato Grosso do Sul - Jáder Rieffe Julianelli Afonso, Minas Gerais - Leonardo Maurício

Colombini Lima, Pará - José Barroso Tostes Neto, Paraíba - Marialvo Laureano dos

Santos  Filho,  Paraná -  Clóvis  Agenor  Rogge p/  Luiz  Carlos  Hauly,  Pernambuco -

Paulo Henrique Saraiva Câmara, Piauí - Antônio Silvano Alencar de Almeida, Rio de

Janeiro - Luiz Henrique Casimiro p/ Renato Augusto Zagallo Villela dos Santos, Rio

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

Tonollier,  Rondônia  -  Carlos  Brandão  p/  Benedito  Antônio  Alves,  Roraima  -  Luiz

Renato Maciel de Melo, Santa Catarina - Carlos Roberto Molim p/ Antonio Marcos

Gavazzoni, São Paulo - José Clóvis Cabrera p/ Andrea Sandro Calabi, Sergipe - José

de Oliveira Junior, Tocantins - Marcelo Olimpio Carneiro Tavares.

CONVÊNIO ICMS 68, DE 26 DE JULHO DE 2013

Altera o Convênio ICMS 15/08, que dispõe sobre normas e procedimentos relativos

à análise de Programa Aplicativo Fiscal (PAF-ECF) destinado a enviar comandos de

funcionamento ao equipamento Emissor de Cupom Fiscal (ECF).

O  Conselho  Nacional  de  Política  Fazendária  -  CONFAZ,  na  sua  150ª  reunião

ordinária,  realizada em Natal,  RN, no  dia 26 de julho de 2013,  tendo em vista o

disposto nos artigos 102 e 199 do Código Tributário Nacional (Lei nº 5172/66, de 25

de outubro de 1966), resolve celebrar o seguinte:

C O N V Ê N I O

Cláusula primeira - Os seguintes dispositivos a seguir indicados do Convênio ICMS

15/08, de 04 de abril de 2008, passam a vigorar com as seguintes alterações:

I - o § 7º à cláusula nona:

"§ 7º - O laudo terá validade de vinte e quatro meses, contados a partir da data de

término do período de realização da análise.";

II - os §§ 2º, 4º e 10 à cláusula décima terceira:
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“§ 2º - No caso de cadastro, credenciamento ou registro de nova versão de PAF-

ECF já cadastrado, credenciado ou registrado:

I  -  é  dispensada  a  apresentação  de  Laudo  de  Análise  Funcional  de  PAF-ECF,

quando o último laudo apresentado tenha sido emitido em prazo inferior a vinte e

quatro meses, observado o disposto no § 4º, exceto no caso de ECF-PDV, quando

será exigido novo Laudo a cada nova versão de software básico;

II  -  a  empresa  desenvolvedora  poderá  instalar  nova  versão  de  PAF-ECF  no

estabelecimento  usuário,  antes  do  cadastro,  credenciamento  ou  registro  da  nova

versão, desde que:

a) o cadastro, credenciamento ou registro da nova versão ocorra no prazo de 30

(trinta) dias, contado da data de geração do principal arquivo executável do PAF-ECF;

b) para o cadastro, credenciamento ou registro da nova versão, não haja exigência

de apresentação do Laudo de Análise Funcional de PAF-ECF.

.....

§ 4º - Decorrido o prazo a que se refere o inciso I do § 2° e tendo ocorrido alteração

no respectivo programa, a empresa desenvolvedora deverá submeter a última versão

à análise funcional, nos termos da cláusula terceira, sob pena de cancelamento do

cadastro, credenciamento ou registro pelas unidades federadas.

......

§ 10 - A critério da Unidade Federada, o disposto no § 7º da cláusula nona, poderá

se aplicar aos laudos de análise de PAF-ECF emitidos com base na Especificação de

Requisitos do PAF-ECF (ER-PAF-ECF) versão 1.09 ou versão superior.”

Cláusula segunda - Ficam acrescidos os seguintes dispositivos ao Convênio ICMS

15/08, que passam a vigorar com a seguinte redação:

I - o inciso IV do § 1º da cláusula quarta:

“IV - ser qualificada como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público -

OSCIP, nos termos da Lei nº 9.790, de 23 de março de 1999, devidamente certificada

pelo Ministério da Justiça, bem como credenciada para execução de atividades de

pesquisa e desenvolvimento na área de tecnologia da informação pelo Ministério da

Ciência e Tecnologia, nos termos da Lei nº 8.248, de 23 de outubro de 1991, há no

mínimo 02 (dois) anos.”
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II - o inciso V da cláusula quinta:

“V  -  deverá  certificar-se  de  que  os  técnicos  responsáveis  por  executar  análise

funcional mantenham o seu currículo cadastrado e atualizado na plataforma Lattes,

do CNPq.”

III - os §§ 11, 12 e 13 da cláusula décima terceira:

“§  11  -  Os  documentos  relacionados  nos  incisos  IV  a  XIII  da  cláusula  décima

terceira poderão ser entregues a associação de âmbito nacional, sem fins lucrativos,

legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano, que tenha como

objetivo a representação dos interesses de seus associados relativamente a, dentre

outras,  matérias  ligadas  à  tecnologia  da  informação  e  comunicações  ou

desenvolvimento de softwares, observadas as condições estabelecidas no § 12.

§ 12 - As associações deverão disponibilizar os documentos mencionados no § 11

às Secretarias  de Fazenda, por meio da Internet,  restringindo o seu acesso a no

máximo 3 (três) senhas individualizadas por Estado, desenvolvendo programa que

gerencie este acesso de modo que fique registrada a extração dos documentos.

§ 13 - Todos os documentos mencionados no § 11 devem ser assinados por uma

autoridade credenciada a emitir Certificados Digitais sob a hierarquia da ICP-Brasil.”

Cláusula terceira  -  Este convênio entra em vigor  na data  de sua publicação no

Diário Oficial da União, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do segundo mês

subsequente ao de sua publicação.

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

Itamar Magalhães da Silva p/ Mâncio Lima Cordeiro, Alagoas - Maurício Acioli Toledo,

Amapá  -  Jucinete  Carvalho  de  Alencar,  Amazonas  -  Ivone  Assako  Murayama  p/

Afonso Lobo Moraes, Bahia - Luiz Alberto Bastos Petitinga, Ceará - Carlos Mauro

Benevides  Filho,  Distrito  Federal  -  Adonias  dos  Reis  Santiago,  Espírito  Santo  -

Gustavo  Assis  Guerra  p/  Maurício  Cézar  Duque,  Goiás  -  Simão  Cirineu  Dias,

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

Mato Grosso do Sul - Jáder Rieffe Julianelli Afonso, Minas Gerais - Leonardo Maurício

Colombini Lima, Pará - José Barroso Tostes Neto, Paraíba - Marialvo Laureano dos

Santos  Filho,  Paraná -  Clóvis  Agenor  Rogge p/  Luiz  Carlos  Hauly,  Pernambuco -

Paulo Henrique Saraiva Câmara, Piauí - Antônio Silvano Alencar de Almeida, Rio de
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Janeiro - Luiz Henrique Casimiro p/ Renato Augusto Zagallo Villela dos Santos, Rio

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

Tonollier,  Rondônia  -  Carlos  Brandão  p/  Benedito  Antônio  Alves,  Roraima  -  Luiz

Renato Maciel de Melo, Santa Catarina - Carlos Roberto Molim p/ Antonio Marcos

Gavazzoni, São Paulo - José Clóvis Cabrera p/ Andrea Sandro Calabi, Sergipe - José

de Oliveira Junior, Tocantins - Marcelo Olimpio Carneiro Tavares.

CONVÊNIO ICMS 69, DE 26 DE JULHO DE 2013

Altera  o  Convênio  ICMS  52/91,  que  concede  redução  da  base  de  cálculo  nas

operações com equipamentos industriais e implementos agrícolas.

O  Conselho  Nacional  de  Política  Fazendária  -  CONFAZ,  na  sua  150ª  reunião

ordinária,  realizada em Natal,  RN, no  dia 26 de julho de 2013,  tendo em vista o

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

seguinte:

C O N V Ê N I O

Cláusula primeira - Fica acrescentado o parágrafo único na cláusula quarta e na

cláusula quinta do Convênio ICM 52/91, de 26 de setembro de 1991, com a seguinte

redação:

“Parágrafo único - Não se aplicam as disposições desta cláusula ao Estado de Mato

Grosso.”.

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

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

subsequente ao da ratificação.

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

Itamar Magalhães da Silva p/ Mâncio Lima Cordeiro, Alagoas - Maurício Acioli Toledo,

Amapá  -  Jucinete  Carvalho  de  Alencar,  Amazonas  -  Ivone  Assako  Murayama  p/

Afonso Lobo Moraes, Bahia - Luiz Alberto Bastos Petitinga, Ceará - Carlos Mauro

Benevides  Filho,  Distrito  Federal  -  Adonias  dos  Reis  Santiago,  Espírito  Santo  -

Gustavo  Assis  Guerra  p/  Maurício  Cézar  Duque,  Goiás  -  Simão  Cirineu  Dias,

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

Mato Grosso do Sul - Jáder Rieffe Julianelli Afonso, Minas Gerais - Leonardo Maurício

Colombini Lima, Pará - José Barroso Tostes Neto, Paraíba - Marialvo Laureano dos
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Santos  Filho,  Paraná -  Clóvis  Agenor  Rogge p/  Luiz  Carlos  Hauly,  Pernambuco -

Paulo Henrique Saraiva Câmara, Piauí - Antônio Silvano Alencar de Almeida, Rio de

Janeiro - Luiz Henrique Casimiro p/ Renato Augusto Zagallo Villela dos Santos, Rio

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

Tonollier,  Rondônia  -  Carlos  Brandão  p/  Benedito  Antônio  Alves,  Roraima  -  Luiz

Renato Maciel de Melo, Santa Catarina - Carlos Roberto Molim p/ Antonio Marcos

Gavazzoni, São Paulo - José Clóvis Cabrera p/ Andrea Sandro Calabi, Sergipe - José

de Oliveira Junior, Tocantins - Marcelo Olimpio Carneiro Tavares.

CONVÊNIO ICMS 70, DE 26 DE JULHO DE 2013

Altera  o  Convênio  ICMS  52/91,  que  concede  redução  da  base  de  cálculo  nas

operações com equipamentos industriais e implementos agrícolas.

O  Conselho  Nacional  de  Política  Nacional  -  CONFAZ,  na  sua  150ª  reunião

ordinária,  realizada em Natal,  RN, no  dia 26 de julho de 2013,  tendo em vista o

disposto na Lei Complementar n° 24, de 7 de janeiro de 1975, resolve celebrar o

seguinte:

C O N V Ê N I O

Cláusula  primeira -  Fica acrescido o item 32.17 ao Anexo I  do  Convênio  ICMS

52/91, de 26 de setembro de 1991, com a seguinte redação:

32.17 Máquinas de impressão por jato de tinta, de uso industrial 8443.39.10”

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

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

subsequente ao da ratificação.

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

Itamar Magalhães da Silva p/ Mâncio Lima Cordeiro, Alagoas - Maurício Acioli Toledo,

Amapá  -  Jucinete  Carvalho  de  Alencar,  Amazonas  -  Ivone  Assako  Murayama  p/

Afonso Lobo Moraes, Bahia - Luiz Alberto Bastos Petitinga, Ceará - Carlos Mauro

Benevides  Filho,  Distrito  Federal  -  Adonias  dos  Reis  Santiago,  Espírito  Santo  -

Gustavo  Assis  Guerra  p/  Maurício  Cézar  Duque,  Goiás  -  Simão  Cirineu  Dias,

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

Mato Grosso do Sul - Jáder Rieffe Julianelli Afonso, Minas Gerais - Leonardo Maurício

Colombini Lima, Pará - José Barroso Tostes Neto, Paraíba - Marialvo Laureano dos
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Santos  Filho,  Paraná -  Clóvis  Agenor  Rogge p/  Luiz  Carlos  Hauly,  Pernambuco -

Paulo Henrique Saraiva Câmara, Piauí - Antônio Silvano Alencar de Almeida, Rio de

Janeiro - Luiz Henrique Casimiro p/ Renato Augusto Zagallo Villela dos Santos, Rio

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

Tonollier,  Rondônia  -  Carlos  Brandão  p/  Benedito  Antônio  Alves,  Roraima  -  Luiz

Renato Maciel de Melo, Santa Catarina - Carlos Roberto Molim p/ Antonio Marcos

Gavazzoni, São Paulo - José Clóvis Cabrera p/ Andrea Sandro Calabi, Sergipe - José

de Oliveira Junior, Tocantins - Marcelo Olimpio Carneiro Tavares.

CONVÊNIO ICMS 71, DE 26 DE JULHO DE 2013

Altera o Convênio ICMS 15/08, que dispõe sobre normas e procedimentos relativos

à análise de Programa Aplicativo Fiscal (PAF-ECF) destinado a enviar comandos de

funcionamento ao equipamento Emissor de Cupom Fiscal (ECF).

O  Conselho  Nacional  de  Política  Fazendária  -  CONFAZ,  na  sua  150ª  reunião

ordinária,  realizada em Natal,  RN, no  dia 26 de julho de 2013,  tendo em vista o

disposto nos artigos 102 e 199 do Código Tributário Nacional (Lei nº 5172/66, de 25

de outubro de 1966), resolve celebrar o seguinte:

C O N V Ê N I O

Cláusula primeira - Os dispositivos a seguir indicados do Convênio ICMS 15/08, de

4 de abril de 2008, passam a vigorar com a seguinte redação:

I - a alínea “a” do inciso II da cláusula nona:

“a)  emitir  Laudo  de  Análise  Funcional  de  PAF-ECF  em  formato  XML conforme

exemplo  de  leiaute  constante  do  Anexo  VIII  e  a  partir  deste,  em  formato  PDF,

conforme  modelo  estabelecido  no  Anexo  I,  numerado  em  conformidade  com  o

disposto no § 3º, ambos assinados digitalmente pelo órgão técnico credenciado ou

por representante legalmente constituído;”;

II - o inciso VII da cláusula décima terceira:

“VII - Laudo de Análise Funcional de PAF-ECF, com vigência mínima de 03 (três)

meses, em formato XML e/ou PDF, a critério da unidade federada;”;

III - o Anexo I:
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“ANEXO I

MODELO DE LAUDO DE ANÁLISE FUNCIONAL DE PAF-ECF

* - O quadro contendo o Modelo de Laudo de Análise Funcional de PAF-ECF foi

publicado no Diário do Legislativo, de 2.11.2013.

Obs.: O  Órgão Técnico Credenciado poderá acrescentar outras informações que

julgar necessárias.”.

”.

Cláusula segunda - Ficam acrescidos os seguintes dispositivos ao Convênio ICMS

15/08:

I - o Anexo VI com a seguinte redação:

ANEXO VI

*  -  O  quadro  contendo  o  Anexo  VI  foi  publicado  no  Diário  do  Legislativo,  de

2.11.2013.

II - o Anexo VII com a seguinte redação:

“ANEXO VII

*  -  O  quadro  contendo  o  Anexo  VII  foi  publicado  no  Diário  do  Legislativo,  de

2.11.2013.

III - o Anexo VIII com a seguinte redação:

“ANEXO VIII

Exemplo de leiaute do arquivo do Laudo do PAF-ECF em formato XML

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<laudo dataEmissao="DD/MM/AAAA" id="XXXnnnAAAA" naoConformidades="Sim"

versaoXML="1.0">

<desenvolvedora cnpj="11.111.111/0001-11">

<razaosocial>Empresa desenvolvedora LTDA</razaosocial>

<endereco>

<cep>88.888-888</cep>

<logradouro numero="9999">Rua, Av de Testes</logradouro>

<complemento>dados adicionais ao endereço</complemento>

<bairro>Vila de Testes</bairro>

<municipio>Blumenau</municipio>
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<uf>SC</uf>

</endereco>

<contato cpf="99999999999" responsavel="Nome do responsável">

<telefone>(47)9999-99-99</telefone>

<email>responsavel@desenv.com.br</email>

</contato>

</desenvolvedora>

<otc cnpj="11.111.111/1111-11">

<identificacao>Fundação Universidade</identificacao>

<endereco>

<cep>99.999-999</cep>

<logradouro numero="787">Rua OTC</logradouro>

<complemento>dados adicionais otc</complemento>

<bairro>Vila OTC</bairro>

<municipio>Blumenau</municipio>

<uf>SC</uf>

</endereco>

<contato cpf="99999999999" responsavel="Nome do responsável OTC">

<telefone>(47)7777-77-77</telefone>

<email>resp@otc.com.br</email>

</contato>

</otc>

<analisefuncional  erpafecf="NN.NN"  inicio="DD/MM/AAAA"  fim="DD/MM/AAAA"

roteiro="1.X - junho/2012">

<testes__acompanhados__por>Pessoa</testes__acompanhados__por>

<pafecf versao="1.x.x">

<nomecomercial>PAF-ECF LOJA</nomecomercial>

<emiteNfe>Sim</emiteNfe>

<MD5__impresso__no__cupom__fiscal

arquivoTxt="MD5.txt">74c5391b06e9583883c9916ac155d56e</MD5__impresso__no

__cupom__fiscal>
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<arquivoprincipal>

<arquivo md5="47bce5c74f589f4867dbd57e9ca9f808" nome="Princip.exe">

</arquivo>

</arquivoprincipal>

<arquivosautenticados>

<arquivo md5="47bce5c74f589f4867dbd57e9ca9f808" nome="Princip.exe">

</arquivo>

<arquivo md5="fe72cfe5cf87d95610e64a496200fa30" nome="Teste.dll">

<descricaofuncao/>

</arquivo>

<arquivo md5="bc9de85367ccee50445b8ee25760c5f9" nome="SG.exe">

</arquivo>

<arquivo md5="b900fa6c36556fa4dc257da821742eb4" nome="NFe.exe">

</arquivo>

</arquivosautenticados>

<outrosarquivos>

<arquivo md5="5e2fc1ba023b8b393f8425f639964e88" nome="Outro.jar">

</arquivo>

<arquivo md5="0f941040fbbd8af7192c873d8e326e22" nome="Bin.exe">

</arquivo>

</outrosarquivos>

<envelope numero="NNNNNN">

<marca>MARCAENV</marca>

<modelo>MODELOENV</modelo>

</envelope>

<caracteristicas linguagem="LinguagemX" sgbd="SGBDX" so="S.OX">

<desenvolvimento>COMERCIALIZÁVEL</desenvolvimento>

<funcionamento>EM REDE</funcionamento>

<geracaoefdsped>

<modo>PELO SISTEMA DE RETAGUARDA</modo>

</geracaoefdsped>
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<integracaoSistemas>

<modo>COM AMBOS</modo>

</integracaoSistemas>

<impressaoItem>

<modo>CONCOMITANTE</modo>

<modo>NÃO CONCOMITANTE, COM EMISSÃO DE DAV</modo>

<modo>NÃO CONCOMITANTE, COM CONTROLE DE PRÉ-VENDA</modo>

<modo>NÃO  CONCOMITANTE,  COM  CONTROLE  DE  CONTA  DE

CLIENTE</modo>

<modo>DAV - EMITIDO SEM POSSIBILIDADE DE IMPRESSÃO</modo>

<modo>DAV - IMPRESSO EM IMPRESSORA NÃO FISCAL</modo>

<modo>DAV - IMPRESSO EM ECF</modo>

</impressaoItem>

<tratamentoquedaenergia>

<modo>RECUPERAÇÃO DE DADOS</modo>

<modo>CANCELAMENTO AUTOMÁTICO</modo>

<modo>BLOQUEIO DE FUNÇÕES</modo>

</tratamentoquedaenergia>

<aplicacoesespeciais>

<modo>POSTO DE PEDÁGIO</modo>

<modo>OFICINA DE CONSERTO COM CONTA DE CLIENTE</modo>

<modo>OFICINA DE CONSERTO COM DAV-OS</modo>

<modo>TRANSPORTE DE PASSAGEIROS</modo>

<modo>FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO</modo>

<modo>BAR,  RESTAURANTE  E  ESTABELECIMENTO  SIMILAR  COM

UTILIZACAO DE ECF-NORMAL E BALANÇA INTERLIGADA</modo>

<modo>BAR,  RESTAURANTE  E  ESTABELECIMENTO  SIMILAR  COM

UTILIZACAO DE ECF-NORMAL E SEM BALANÇA INTERLIGADA</modo>

<modo>BAR,  RESTAURANTE  E  ESTABELECIMENTO  SIMILAR  COM

UTILIZACAO DE ECF-RESTAURANTE E BALANÇA INTERLIGADA</modo>

<modo>BAR,  RESTAURANTE  E  ESTABELECIMENTO  SIMILAR  COM
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UTILIZACAO DE ECF-RESTAURANTE E SEM BALANÇA INTERLIGADA</modo>

<modo>POSTO  REVENDEDOR  DE  COMBUSTÍVEL  COM  SISTEMA  DE

INTERLIGAÇÃO DE BOMBAS</modo>

<modo>POSTO  REVENDEDOR  DE  COMBUSTÍVEL  SEM  SISTEMA  DE

INTERLIGAÇÃO DE BOMBAS</modo>

<modo>ESTACIONAMENTO,  MOTÉIS  E  SIMILARES,  QUE  PRATIQUEM  O

CONTROLE DE TRÁFEGO DE VEÍCULOS OU PESSOAS</modo>

<modo>PRESTADOR  DE  SERVIÇO  DE  CINEMA,  ESPETÁCULOS  OU

SIMILARES</modo>

<modo>DEMAIS ATIVIDADES</modo>

<modo> ESTABELECIMENTO ENQUADRADO NO SIMPLES NACIONAL (Art.  5º

do Ato COTEPE da ER-PAF-ECF)</modo>

</aplicacoesespeciais>

<perfis>

<modo>A</modo>

<modo>B</modo>

<modo>C</modo>

<modo>D<modo>

<modo>E</modo>

<modo>F</modo>

<modo>G</modo>

<modo>H</modo>

<modo>I</modo>

<modo>J</modo>

</perfis>

</caracteristicas>

<retaguardas>

<retaguarda nome="Nome comercial do SG">

<empresadesenvolvedora cnpj="11.111.111/0001-11">

<razaosocial>Empresa desenvolvedora LTDA</razaosocial>

</empresadesenvolvedora>
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<arquivos>

<arquivo md5="3d693d6d82234aef987a727015df5a81" nome="SG.exe">

<requisitos>

<requisito>IV</requisito>

<requisito>V</requisito>

</requisitos>

</arquivo>

</arquivos>

</retaguarda>

</retaguardas>

<sistermasped>

<sistemaped nome="Nome comercial PED">

<empresadesenvolvedora cnpj="11.111.111/0001-11">

<razaosocial>Empresa desenvolvedora LTDA</razaosocial>

</empresadesenvolvedora>

<arquivos>

<arquivo md5="529e6e4653bf67e9b2955c1a0266eacd" nome="Bin.exe">

<descricaofuncao>Descrição da função do aplicativo PED</descricaofuncao>

</arquivo>

</arquivos>

</sistemaped>

</sistermasped>

<sistermaspednfe>

<sistemaped nome="Nome comercial NF-e">

<empresadesenvolvedora cnpj="11.111.111/0001-11">

<razaosocial>Empresa desenvolvedora LTDA</razaosocial>

</empresadesenvolvedora>

<arquivos>

<arquivo md5="f005d62b5c52d2de33a5e60a58cfb4a6" nome="NFe.exe">

<descricaofuncao>transmitir NF-e</descricaofuncao>

</arquivo>



173
____________________________________________________________________________

</arquivos>

</sistemaped>

</sistermaspednfe>

<ecfs marca="MARCA" modelo="MODELO">

<marcascompativeis>

<marca nome="FABRICANTE1">

<modelo> MODELO A </modelo>

<modelo> MODELO B </modelo>

</marca>

<marca nome="FABRICANTE2">

<modelo> MODELO A </modelo>

<modelo> MODELO B </modelo>

</marca>

</marcascompativeis>

</ecfs>

<naoconformidades>

<naoconformidade requisito="XXVIII  item 1A">Não possui interface para emissão

de NF-e</naoconformidade>

</naoconformidades>

<observacoesotc>

Teste  001:  Erro  na  execução  da  emissão  do  cupom  fiscal  em  modo  stand

alone;&#13;

&#13;

Requisito XXXI-A, Item 1 : Removida funcionalidade que permitia gerar segunda via

de cupom fiscal;&#13;

&#13;

...

</observacoesotc>

</pafecf>

</analisefuncional>

<emissao>
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<data>DD/MM/AAAA</data>

<local>

<municipio>Cidade</municipio>

<uf>SC</uf>

</local>

<execucaotestes>

<funcionario cpf="99999999999">Nome do funcionário</funcionario>

<cargo>Analista de Testes</cargo>

</execucaotestes>

<aprovacaodorelatorio>

<funcionario cpf="99999999999">Nome do funcionário</funcionario>

<cargo>Coordenadora do OTC</cargo>

</aprovacaodorelatorio>

</emissao>

<Signature

xmlns="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"><SignedInfo><CanonicalizationMethod

Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315"/>

<SignatureMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#rsa-sha1"/>

<Reference URI="#XXXnnnAAAA">

<Transforms>

<Transform Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#enveloped-signature"/>

<Transform  Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-

20010315"/></Transforms><DigestMethod

Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1"/><DigestValue>XhumAhiaqJOR

1uxeBO/MBybjA7Q=</DigestValue></Reference></SignedInfo><SignatureValue>Kn

WY4ek+yjqKVx/dgMSr+YHLC34PKKd07xPpaa+fT6NqKX5hXguYLjxnsI0IjxCEMSWI+

0fMMzaj

2jVvn4IXyMoAMyxLMVgT2ZVJtr5SiLuT3e3G/f+eD6leLq/rFRuhvr+rscrgd38/TuBSX/

VyOq95

J+

+E02RD6q166ufoLFlqJBVzw2FedejPn00U04RW3yu7hs3V2QuLrKUznbwAUlRdTp+ip
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EqfGySC

hYpockah4kpaUXY/2xvPEE8m3COnj/aeNvWCjfQZnTUE1jXRWZnpQaB9Nlx4Kv85

Gxt/fsH2E7xH

imQblwuDuS94NIqhdlTEJSRbiHu/ME354qZopw==</SignatureValue><KeyInfo><X5

09Data>

<X509Certificate>MIIDtDCCApygAwIBAgIGATn0kDJTMA0GCSqGSIb3DQEBDQUA

MIGaMSIwIAYDVQQDDBlEYW5pZWwg....</X509Certificate>

</X509Data>

</KeyInfo>

</Signature>

</laudo>

Observação:  Padrão  de  Assinatura  Digital  -  Os  documentos  XML  devem  ser

assinados  digitalmente  com um  certificado  digital  que  contenha  o  CNPJ do OTC

(Órgão Técnico Credenciado pelo CONFAZ para Homologar PAF-ECF) ou CPF do

representante legalmente constituído.”.

Cláusula terceira  -  Este convênio entra em vigor  na data  de sua publicação no

Diário Oficial da União.

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

Itamar Magalhães da Silva p/ Mâncio Lima Cordeiro, Alagoas - Maurício Acioli Toledo,

Amapá  -  Jucinete  Carvalho  de  Alencar,  Amazonas  -  Ivone  Assako  Murayama  p/

Afonso Lobo Moraes, Bahia - Luiz Alberto Bastos Petitinga, Ceará - Carlos Mauro

Benevides  Filho,  Distrito  Federal  -  Adonias  dos  Reis  Santiago,  Espírito  Santo  -

Gustavo  Assis  Guerra  p/  Maurício  Cézar  Duque,  Goiás  -  Simão  Cirineu  Dias,

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

Mato Grosso do Sul - Jáder Rieffe Julianelli Afonso, Minas Gerais - Leonardo Maurício

Colombini Lima, Pará - José Barroso Tostes Neto, Paraíba - Marialvo Laureano dos

Santos  Filho,  Paraná -  Clóvis  Agenor  Rogge p/  Luiz  Carlos  Hauly,  Pernambuco -

Paulo Henrique Saraiva Câmara, Piauí - Antônio Silvano Alencar de Almeida, Rio de

Janeiro - Luiz Henrique Casimiro p/ Renato Augusto Zagallo Villela dos Santos, Rio

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

Tonollier,  Rondônia  -  Carlos  Brandão  p/  Benedito  Antônio  Alves,  Roraima  -  Luiz
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Renato Maciel de Melo, Santa Catarina - Carlos Roberto Molim p/ Antonio Marcos

Gavazzoni, São Paulo - José Clóvis Cabrera p/ Andrea Sandro Calabi, Sergipe - José

de Oliveira Junior, Tocantins - Marcelo Olimpio Carneiro Tavares.

CONVÊNIO ICMS 72, DE 26 DE JULHO DE 2013

Estabelece  procedimentos  relacionados  à  fiscalização  de  Containers  Dobráveis

Leves  -  CDL,  malotes  e  envelopes  que contenham  provas  ou  materiais  sigilosos

relacionados a  exames  e  concursos públicos  aplicados pelo  Instituto  Nacional  de

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - INEP.

O  Conselho  Nacional  de  Política  Fazendária  -  CONFAZ,  na  sua  150ª  reunião

ordinária,  realizada em Natal,  RN, no  dia 26 de julho de 2013,  tendo em vista o

disposto nos artigos 102 e 199 do Código Tributário Nacional Lei nº 5.172, de 25 de

outubro de 1966, resolve celebrar o seguinte:

C O N V Ê N I O

Cláusula primeira - Na fiscalização tributária de Containers Dobráveis Leves - CDL,

malotes  e  envelopes  que  contenham  provas  ou  material  sigiloso  relacionados  a

exames  e  concursos  públicos,  aplicados  pelo  Instituto  Nacional  de  Estudos  e

Pesquisas  Educacionais  Anísio  Teixeira  -  INEP,  deverão  ser  observados  os

procedimentos previstos neste convênio.

Cláusula segunda - A verificação fiscal dos CDL, malotes e envelopes de que trata a

cláusula primeira pelo agente do Fisco, caso este entenda necessária,  deverá ser

feita no local de destino das provas.

§  1º  -  A  abertura  dos  CDL,  malotes  e  envelopes,  será  realizada  em  data

previamente acordada entre o Fisco da unidade federada de destino das provas e

representante do INEP.

§  2º  -  O  material  de  que  trata  esta  cláusula  deverá  estar  acompanhado  do

documento  fiscal  exigido  para  acobertar  o transporte,  devendo constar  no campo

“Informações Complementares” a expressão “Material do INEP - Abertura somente no

local de destino, conforme Convênio 72/13.”.

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

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

Itamar Magalhães da Silva p/ Mâncio Lima Cordeiro, Alagoas - Maurício Acioli Toledo,
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Amapá  -  Jucinete  Carvalho  de  Alencar,  Amazonas  -  Ivone  Assako  Murayama  p/

Afonso Lobo Moraes, Bahia - Luiz Alberto Bastos Petitinga, Ceará - Carlos Mauro

Benevides  Filho,  Distrito  Federal  -  Adonias  dos  Reis  Santiago,  Espírito  Santo  -

Gustavo  Assis  Guerra  p/  Maurício  Cézar  Duque,  Goiás  -  Simão  Cirineu  Dias,

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

Mato Grosso do Sul - Jáder Rieffe Julianelli Afonso, Minas Gerais - Leonardo Maurício

Colombini Lima, Pará - José Barroso Tostes Neto, Paraíba - Marialvo Laureano dos

Santos  Filho,  Paraná -  Clóvis  Agenor  Rogge p/  Luiz  Carlos  Hauly,  Pernambuco -

Paulo Henrique Saraiva Câmara, Piauí - Antônio Silvano Alencar de Almeida, Rio de

Janeiro - Luiz Henrique Casimiro p/ Renato Augusto Zagallo Villela dos Santos, Rio

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

Tonollier,  Rondônia  -  Carlos  Brandão  p/  Benedito  Antônio  Alves,  Roraima  -  Luiz

Renato Maciel de Melo, Santa Catarina - Carlos Roberto Molim p/ Antonio Marcos

Gavazzoni, São Paulo - José Clóvis Cabrera p/ Andrea Sandro Calabi, Sergipe - José

de Oliveira Junior, Tocantins - Marcelo Olimpio Carneiro Tavares.

CONVÊNIO ICMS 73, DE 26 DE JULHO DE 2013

Altera o Convênio ICMS 57/95, que dispõe sobre a emissão de documentos fiscais

e a escrituração de livros fiscais por contribuinte usuário de sistema eletrônico de

processamento de dados.

O  Conselho  Nacional  de  Política  Fazendária  -  CONFAZ,  na  sua  150ª  reunião

ordinária,  realizada em Natal,  RN, no  dia 26 de julho de 2013,  tendo em vista o

disposto no art. 199 do Código Tributário Nacional (Lei nº 5.172, de 25 de outubro de

1966), resolve celebrar o seguinte:

C O N V Ê N I O

Cláusula  primeira  -  Ficam  acrescentados  os  dispositivos  a  seguir  indicados  ao

Manual de Orientação aprovado pelo Convênio ICMS 57/95, de 28 de junho de 1995,

com a seguinte redação:

I - o código 65 à Tabela de Modelos de Documentos Fiscais do subitem 3.3.1:

65 Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica, modelo 65

II - o subitem 16.2.1.4A:

“16.2.1.4A - CAMPO 04 - Preencher com os 20 dígitos da direita do número de série
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de fabricação do equipamento.”;

III - o subitem 16.3.1.3A:

“16.3.1.3A - CAMPO 04 - Valem observações do subitem 16.2.1.4A ”;

IV - o subitem 16.4.1.4A:

“16.4.1.4A - CAMPO 04 - Valem observações do subitem 16.2.1.4A.”;

V - o subitem 16.5.1.4A:

“16.5.1.4A - CAMPO 04 - Valem observações do subitem 16.2.1.4A.”;

VI - o subitem 17.1.4A:

“17.1.4A - CAMPO 08 - Se o número do documento fiscal tiver mais de 6 dígitos,

preencher com os 6 últimos dígitos.”;

VII - a alínea "m" ao subitem 2.1.4:

"m) Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica, modelo 65;".

Cláusula segunda - Os dispositivos a seguir indicados do Manual de Orientação do

Convênio ICMS 57/95 passam a vigorar com a seguinte redação:

I - o item 14.1.4:

“  14.1.4  -  CAMPO 07  -  o  primeiro  dígito  da  situação tributária  será  de  0  a  7,

conforme tabela A - Origem da Mercadoria do Anexo ao Convênio SINIEF s/nº, de

15.12.70 e Ajuste SINIEF 20/2012; o segundo dígito será de 0 a 9, exceto 8, e o

terceiro dígito será zero ou um, ambos conforme tabela B - Tributação pelo ICMS, do

mesmo anexo. Informar o Código de Situação da Operação no Simples Nacional -

CSOSN, se for o caso, conforme tabela B do Anexo Único ao Ajuste SINIEF nº 07, de

30.09.05;”;

II - o item 17:

“17 - REGISTRO TIPO 61: Para os documentos fiscais descritos a seguir, quando

não  emitidos  por  equipamento  emissor  de  cupom  fiscal  :  Bilhete  de  Passagem

Aquaviário  (modelo  14),  Bilhete  de  Passagem  e  Nota  de  Bagagem  (modelo  15),

Bilhete  de  Passagem  Ferroviário  (modelo  16),  Bilhete  de  Passagem  Rodoviário

(modelo 13), Nota Fiscal de Venda a Consumidor (modelo 2), Nota Fiscal de Produtor

(modelo 4) para as unidades da Federação que não o exigirem na forma prevista no

item 11 e Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica (modelo 65).”;

III - o item 17A:
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“17A -  REGISTRO  TIPO  61R  -  Resumo  Mensal  por  Item  (61R):  Registro  de

mercadoria/produto ou serviço comercializados através de Nota Fiscal de Produtor,

Nota  Fiscal  de  Venda  a  Consumidor  não  emitida  por  ECF  ou  Nota  Fiscal  de

Consumidor Eletrônica.“;

IV - o item 17.1.5:

“17.1.5 - CAMPO 09 - No caso da emissão de apenas um documento fiscal na data,

preencher com o mesmo número indicado no campo 08 (Número inicial de ordem).

Se o número do documento fiscal tiver mais de 6 dígitos, preencher com os 6 últimos

dígitos.”.

Cláusula terceira - Ficam convalidados os procedimentos adotados, no período de

1º  de  janeiro  de  2013  até  o  início  de  produção  de  efeitos  deste  convênio,  em

conformidade com o disposto nas cláusulas primeira e segunda.

Cláusula quarta - Este convênio entra em vigor na data da sua publicação no Diário

Oficial  da  União,  produzindo  efeito  a  partir  do  primeiro  dia  do  segundo  mês

subsequente ao da publicação.

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

Itamar Magalhães da Silva p/ Mâncio Lima Cordeiro, Alagoas - Maurício Acioli Toledo,

Amapá  -  Jucinete  Carvalho  de  Alencar,  Amazonas  -  Ivone  Assako  Murayama  p/

Afonso Lobo Moraes, Bahia - Luiz Alberto Bastos Petitinga, Ceará - Carlos Mauro

Benevides  Filho,  Distrito  Federal  -  Adonias  dos  Reis  Santiago,  Espírito  Santo  -

Gustavo  Assis  Guerra  p/  Maurício  Cézar  Duque,  Goiás  -  Simão  Cirineu  Dias,

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

Mato Grosso do Sul - Jáder Rieffe Julianelli Afonso, Minas Gerais - Leonardo Maurício

Colombini Lima, Pará - José Barroso Tostes Neto, Paraíba - Marialvo Laureano dos

Santos  Filho,  Paraná -  Clóvis  Agenor  Rogge p/  Luiz  Carlos  Hauly,  Pernambuco -

Paulo Henrique Saraiva Câmara, Piauí - Antônio Silvano Alencar de Almeida, Rio de

Janeiro - Luiz Henrique Casimiro p/ Renato Augusto Zagallo Villela dos Santos, Rio

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

Tonollier,  Rondônia  -  Carlos  Brandão  p/  Benedito  Antônio  Alves,  Roraima  -  Luiz

Renato Maciel de Melo, Santa Catarina - Carlos Roberto Molim p/ Antonio Marcos

Gavazzoni, São Paulo - José Clóvis Cabrera p/ Andrea Sandro Calabi, Sergipe - José
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de Oliveira Junior, Tocantins - Marcelo Olimpio Carneiro Tavares.

CONVÊNIO ICMS 75, DE 26 DE JULHO DE 2013

Altera  o  Convênio  ICMS  51/00,  que  disciplina  as  operações  com  veículos

automotores novos efetuadas por meio de faturamento direto para o consumidor.

O  Conselho  Nacional  de  Política  Fazendária  -  CONFAZ,  na  sua  150ª  reunião

ordinária,  realizada em Natal,  RN, no  dia 26 de julho de 2013,  tendo em vista o

disposto no art. 9º da Lei Complementar nº 87/96, de 13 de setembro de 1996, e nos

arts.  102 e 199 do Código Tributário Nacional (Lei nº 5.172, de 25 de outubro de

1966), resolve celebrar o seguinte:

C O N V Ê N I O

Cláusula primeira -  Ficam acrescidas as  seguintes  alíneas aos incisos I  e  II  do

parágrafo único da Clausula Segunda do Convênio ICMS 51/00, de 15 de setembro

de 2000, com as redações que se seguem:

I - ao inciso I:

“a.r) com alíquota do IPI de 2% , 44,12% ;

a.s) com alíquota do IPI de 3,5%, 43,43%;

a.t) com alíquota do IPI de 32%, 33,53%;

a.u) com alíquota do IPI de 33%, 33,26%;

a.v) com alíquota do IPI de 38%, 31,99%;

a.x) com alíquota do IPI de 40%, 31,51%;”

II - ao inciso II:

“a.r) com alíquota do IPI de 2%, 79,83%;

a.s) com alíquota do IPI de 3,5%, 78,52%;

a.t) com alíquota do IPI de 32%, 59,88%;

a.u) com alíquota do IPI de 33%, 59,38%

a.v) com alíquota do IPI de 38%, 57,02%;

a.x) com alíquota do IPI de 40%, 56,13%;”

Cláusula segunda - Fica convalidada a aplicação, no período de 1º de janeiro de

2013 até a data da publicação deste convênio, dos percentuais previstos nas alíneas

“a.r” a “a.x” acrescidas aos incisos I e II do parágrafo único da Cláusula Segunda do

Convênio ICMS 51/00, desde que observadas as suas demais normas.
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Cláusula terceira  -  Este convênio entra em vigor  na data  da sua publicação no

Diário Oficial da União.

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

Itamar Magalhães da Silva p/ Mâncio Lima Cordeiro, Alagoas - Maurício Acioli Toledo,

Amapá  -  Jucinete  Carvalho  de  Alencar,  Amazonas  -  Ivone  Assako  Murayama  p/

Afonso Lobo Moraes, Bahia - Luiz Alberto Bastos Petitinga, Ceará - Carlos Mauro

Benevides  Filho,  Distrito  Federal  -  Adonias  dos  Reis  Santiago,  Espírito  Santo  -

Gustavo  Assis  Guerra  p/  Maurício  Cézar  Duque,  Goiás  -  Simão  Cirineu  Dias,

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

Mato Grosso do Sul - Jáder Rieffe Julianelli Afonso, Minas Gerais - Leonardo Maurício

Colombini Lima, Pará - José Barroso Tostes Neto, Paraíba - Marialvo Laureano dos

Santos  Filho,  Paraná -  Clóvis  Agenor  Rogge p/  Luiz  Carlos  Hauly,  Pernambuco -

Paulo Henrique Saraiva Câmara, Piauí - Antônio Silvano Alencar de Almeida, Rio de

Janeiro - Luiz Henrique Casimiro p/ Renato Augusto Zagallo Villela dos Santos, Rio

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

Tonollier,  Rondônia  -  Carlos  Brandão  p/  Benedito  Antônio  Alves,  Roraima  -  Luiz

Renato Maciel de Melo, Santa Catarina - Carlos Roberto Molim p/ Antonio Marcos

Gavazzoni, São Paulo - José Clóvis Cabrera p/ Andrea Sandro Calabi, Sergipe - José

de Oliveira Junior, Tocantins - Marcelo Olimpio Carneiro Tavares.

CONVÊNIO ICMS 76, DE 26 DE JULHO DE 2013

Altera  o  Convênio  ICMS  38/12,  que  concede  isenção  do  ICMS  nas  saídas  de

veículos  destinados  a  pessoas  portadoras  de  deficiência  física,  visual,  mental  ou

autista.

O  Conselho  Nacional  de  Política  Fazendária  -  CONFAZ,  na  sua  150ª  reunião

ordinária,  realizada em Natal,  RN, no  dia 26 de julho de 2013,  tendo em vista o

disposto na Lei Complementar n.º 24, de 7 de janeiro de 1975, resolve celebrar o

seguinte:

C O N V Ê N I O

Cláusula primeira - O Anexo VI do Convênio ICMS 38/12, de 30 de março de 2012,

passa a vigorar com a seguinte redação:
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“ANEXO VI DO CONVÊNIO ICMS 38, DE 10 DE MARÇO DE 2012

* - O Anexo VI do Convênio ICMS 38, de 10/3/2012, foi  publicado no  Diário do

Legislativo, de 2.11.2013.

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

ratificação nacional.

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

Itamar Magalhães da Silva p/ Mâncio Lima Cordeiro, Alagoas - Maurício Acioli Toledo,

Amapá  -  Jucinete  Carvalho  de  Alencar,  Amazonas  -  Ivone  Assako  Murayama  p/

Afonso Lobo Moraes, Bahia - Luiz Alberto Bastos Petitinga, Ceará - Carlos Mauro

Benevides  Filho,  Distrito  Federal  -  Adonias  dos  Reis  Santiago,  Espírito  Santo  -

Gustavo  Assis  Guerra  p/  Maurício  Cézar  Duque,  Goiás  -  Simão  Cirineu  Dias,

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

Mato Grosso do Sul - Jáder Rieffe Julianelli Afonso, Minas Gerais - Leonardo Maurício

Colombini Lima, Pará - José Barroso Tostes Neto, Paraíba - Marialvo Laureano dos

Santos  Filho,  Paraná -  Clóvis  Agenor  Rogge p/  Luiz  Carlos  Hauly,  Pernambuco -

Paulo Henrique Saraiva Câmara, Piauí - Antônio Silvano Alencar de Almeida, Rio de

Janeiro - Luiz Henrique Casimiro p/ Renato Augusto Zagallo Villela dos Santos, Rio

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

Tonollier,  Rondônia  -  Carlos  Brandão  p/  Benedito  Antônio  Alves,  Roraima  -  Luiz

Renato Maciel de Melo, Santa Catarina - Carlos Roberto Molim p/ Antonio Marcos

Gavazzoni, São Paulo - José Clóvis Cabrera p/ Andrea Sandro Calabi, Sergipe - José

de Oliveira Junior, Tocantins - Marcelo Olimpio Carneiro Tavares.

CONVÊNIO ICMS 77, DE 26 DE JULHO DE 2013

Prorroga disposições de convênio que concedem benefícios fiscais.

O  Conselho  Nacional  de  Política  Fazendária  -  CONFAZ,  na  sua  150ª  reunião

ordinária,  realizada em Natal,  RN, no  dia 26 de julho de 2013,  tendo em vista o

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

seguinte:

C O N V Ê N I O

Cláusula primeira - Ficam prorrogadas, até 31 de julho de 2015, as disposições

contidas no Convênio ICMS 61/12, de 22 de junho de 2012, que autoriza a Secretaria
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da Receita Federal do Brasil a arrecadar o ICMS devido nas importações realizadas

ao amparo do Regime de Tributação Unificada - RTU, e concede redução da base de

cálculo do ICMS nas operações de importação alcançadas por esse Regime.

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

ratificação nacional.

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

Itamar Magalhães da Silva p/ Mâncio Lima Cordeiro, Alagoas - Maurício Acioli Toledo,

Amapá  -  Jucinete  Carvalho  de  Alencar,  Amazonas  -  Ivone  Assako  Murayama  p/

Afonso Lobo Moraes, Bahia - Luiz Alberto Bastos Petitinga, Ceará - Carlos Mauro

Benevides  Filho,  Distrito  Federal  -  Adonias  dos  Reis  Santiago,  Espírito  Santo  -

Gustavo  Assis  Guerra  p/  Maurício  Cézar  Duque,  Goiás  -  Simão  Cirineu  Dias,

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

Mato Grosso do Sul - Jáder Rieffe Julianelli Afonso, Minas Gerais - Leonardo Maurício

Colombini Lima, Pará - José Barroso Tostes Neto, Paraíba - Marialvo Laureano dos

Santos  Filho,  Paraná -  Clóvis  Agenor  Rogge p/  Luiz  Carlos  Hauly,  Pernambuco -

Paulo Henrique Saraiva Câmara, Piauí - Antônio Silvano Alencar de Almeida, Rio de

Janeiro - Luiz Henrique Casimiro p/ Renato Augusto Zagallo Villela dos Santos, Rio

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

Tonollier,  Rondônia  -  Carlos  Brandão  p/  Benedito  Antônio  Alves,  Roraima  -  Luiz

Renato Maciel de Melo, Santa Catarina - Carlos Roberto Molim p/ Antonio Marcos

Gavazzoni, São Paulo - José Clóvis Cabrera p/ Andrea Sandro Calabi, Sergipe - José

de Oliveira Junior, Tocantins - Marcelo Olimpio Carneiro Tavares.

CONVÊNIO ICMS 79, DE 26 DE JULHO DE 2013

Altera o Convênio ICMS 81/93, que estabelece normas gerais a serem aplicadas a

regimes de substituição tributária, instituídos por Convênios ou Protocolos firmados

entre os Estados e o Distrito Federal.

O  Conselho  Nacional  de  Política  Fazendária  -  CONFAZ,  na  sua  150ª  reunião

ordinária,  realizada em Natal,  RN, no  dia 26 de julho de 2013,  tendo em vista o

disposto no art. 9º da Lei Complementar nº 87/96, de 13 de setembro de 1996, e nos

arts.  102 e 199 do Código Tributário Nacional (Lei nº 5.172, de 25 de outubro de

1966), resolve celebrar o seguinte:
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C O N V Ê N I O

Cláusula primeira - Fica acrescida ao Convênio ICMS 81/93, de 10 de setembro de

1993, a cláusula décima quinta-A:

“Cláusula décima quinta - A As reclassificações, agrupamentos e desdobramentos

de códigos da Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM não implicam em inclusão

ou exclusão das mercadorias e bens classificadas nos referidos códigos no regime de

substituição tributária.

Parágrafo único - Até que seja feita a alteração do convênio ou do protocolo para

tratar  da  modificação  da  NCM permanece  a  identificação  de  produtos  pela  NCM

original do convênio ou protocolo.”.

Cláusula segunda - Este convênio entra em vigor na data de sua publicação no

Diário Oficial da União.

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

Itamar Magalhães da Silva p/ Mâncio Lima Cordeiro, Alagoas - Maurício Acioli Toledo,

Amapá  -  Jucinete  Carvalho  de  Alencar,  Amazonas  -  Ivone  Assako  Murayama  p/

Afonso Lobo Moraes, Bahia - Luiz Alberto Bastos Petitinga, Ceará - Carlos Mauro

Benevides  Filho,  Distrito  Federal  -  Adonias  dos  Reis  Santiago,  Espírito  Santo  -

Gustavo  Assis  Guerra  p/  Maurício  Cézar  Duque,  Goiás  -  Simão  Cirineu  Dias,

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

Mato Grosso do Sul - Jáder Rieffe Julianelli Afonso, Minas Gerais - Leonardo Maurício

Colombini Lima, Pará - José Barroso Tostes Neto, Paraíba - Marialvo Laureano dos

Santos  Filho,  Paraná -  Clóvis  Agenor  Rogge p/  Luiz  Carlos  Hauly,  Pernambuco -

Paulo Henrique Saraiva Câmara, Piauí - Antônio Silvano Alencar de Almeida, Rio de

Janeiro - Luiz Henrique Casimiro p/ Renato Augusto Zagallo Villela dos Santos, Rio

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

Tonollier,  Rondônia  -  Carlos  Brandão  p/  Benedito  Antônio  Alves,  Roraima  -  Luiz

Renato Maciel de Melo, Santa Catarina - Carlos Roberto Molim p/ Antonio Marcos

Gavazzoni, São Paulo - José Clóvis Cabrera p/ Andrea Sandro Calabi, Sergipe - José

de Oliveira Junior, Tocantins - Marcelo Olimpio Carneiro Tavares.

CONVÊNIO ICMS 87, DE 26 DE JULHO DE 2013

Altera o Convênio ICMS 133/08, que autoriza os Estados e o Distrito Federal a
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conceder isenção do ICMS nas operações com produtos nacionais e estrangeiros

destinados aos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de 2016.

O  Conselho  Nacional  de  Política  Fazendária  -  CONFAZ,  na  sua  150ª  reunião

ordinária,  realizada em Natal,  RN, no  dia 26 de julho de 2013,  tendo em vista o

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

celebrar o seguinte:

C O N V Ê N I O

Cláusula primeira - No Convênio ICMS 133/08, de 5 de dezembro de 2008, fica

acrescentada a cláusula primeira-A, conforme segue:

"Cláusula primeira - A Ficam os Estados e o Distrito Federal autorizados a conceder

isenção do ICMS na importação de equipamentos ou materiais esportivos destinados

às competições, ao treinamento e à preparação de atletas e equipes brasileiras.

§  1º  -  O  benefício  fiscal  previsto  no  "caput"  somente  se  aplica  às  operações

realizadas por órgãos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e

suas respectivas autarquias e fundações, por atletas das modalidades olímpicas e

paraolímpicas, pelo Comitê Olímpico Brasileiro -  COB e pelo Comitê Paraolímpico

Brasileiro - CPB, bem como pelas entidades nacionais de administração do desporto

que lhes sejam filiadas ou vinculadas.

§ 2º - A isenção de que trata o "caput" aplica-se exclusivamente às competições

desportivas em jogos olímpicos e paraolímpicos.

§  3º  -  A  isenção  aplica-se  a  equipamento  ou  material  esportivo,  sem  similar

nacional,  homologado  pela  entidade  desportiva  internacional  da  respectiva

modalidade esportiva para as competições a que se refere o § 2º.

§ 4º - A isenção a que se refere esta cláusula somente se aplica às operações que

estejam contempladas com isenção ou tributação com alíquota zero pelo Imposto de

Importação ou pelo Imposto sobre Produtos Industrializados.”

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

ratificação nacional.

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

Itamar Magalhães da Silva p/ Mâncio Lima Cordeiro, Alagoas - Maurício Acioli Toledo,

Amapá  -  Jucinete  Carvalho  de  Alencar,  Amazonas  -  Ivone  Assako  Murayama  p/
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Afonso Lobo Moraes, Bahia - Luiz Alberto Bastos Petitinga, Ceará - Carlos Mauro

Benevides  Filho,  Distrito  Federal  -  Adonias  dos  Reis  Santiago,  Espírito  Santo  -

Gustavo  Assis  Guerra  p/  Maurício  Cézar  Duque,  Goiás  -  Simão  Cirineu  Dias,

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

Mato Grosso do Sul - Jáder Rieffe Julianelli Afonso, Minas Gerais - Leonardo Maurício

Colombini Lima, Pará - José Barroso Tostes Neto, Paraíba - Marialvo Laureano dos

Santos  Filho,  Paraná -  Clóvis  Agenor  Rogge p/  Luiz  Carlos  Hauly,  Pernambuco -

Paulo Henrique Saraiva Câmara, Piauí - Antônio Silvano Alencar de Almeida, Rio de

Janeiro - Luiz Henrique Casimiro p/ Renato Augusto Zagallo Villela dos Santos, Rio

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

Tonollier,  Rondônia  -  Carlos  Brandão  p/  Benedito  Antônio  Alves,  Roraima  -  Luiz

Renato Maciel de Melo, Santa Catarina - Carlos Roberto Molim p/ Antonio Marcos

Gavazzoni, São Paulo - José Clóvis Cabrera p/ Andrea Sandro Calabi, Sergipe - José

de Oliveira Junior, Tocantins - Marcelo Olimpio Carneiro Tavares.

CONVÊNIO ICMS 88, DE 26 DE JULHO DE 2013

Altera  o  Convênio  ICMS  38/13,  que  dispõe  sobre  procedimentos  a  serem

observados na aplicação da tributação pelo ICMS prevista na Resolução do Senado

Federal nº 13, de 25 de abril de 2012, e autoriza a remissão de crédito tributário na

hipótese que especifica.

O  Conselho  Nacional  de  Política  Fazendária  -  CONFAZ,  na  sua  150ª  reunião

ordinária,  realizada em Natal,  RN, no  dia 26 de julho de 2013,  tendo em vista o

disposto nos arts. 102, 128 e 199 do Código Tributário Nacional - CTN (Lei nº 5.172,

de 25 de outubro de 1966), na Resolução do Senado Federal nº 13, de 25 de abril de

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

seguinte:

C O N V Ê N I O

Cláusula primeira - Os dispositivos a seguir indicados do Convênio ICMS 38/13, de

23 de maio de 2013, passam a vigorar com as seguintes redações:

I - a cláusula sétima:

“Cláusula  sétima  -  Nas  operações  interestaduais  com  bens  ou  mercadorias

importados  que  tenham  sido  submetidos  a  processo  de  industrialização  no
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estabelecimento  do  emitente,  deverá  ser  informado  o  número  da  FCI  em  campo

próprio da Nota Fiscal Eletrônica - NF-e.

Parágrafo  único  -  Nas  operações  subsequentes  com  os  bens  ou  mercadorias

referidos no  caput, quando não submetidos a novo processo de industrialização, o

estabelecimento emitente da NF-e deverá transcrever o número da FCI contido no

documento fiscal relativo à operação anterior.”;

II - a cláusula décima primeira:

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

para  preenchimento  da  informação  de  que  trata  a  cláusula  sétima,  deverá  ser

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

ou mercadoria, o número da FCI do correspondente item da NF-e, com a expressão:

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

Cláusula segunda - Ficam convalidados os procedimentos adotados, no período de

11  de  junho  até  o  início  de  vigência  deste  convênio,  em  conformidade  com  as

alterações realizadas no Convênio ICMS 38/13, nos termos da cláusula primeira.

Cláusula  terceira  -  Fica  adiado  para  o  dia  1º  de  outubro  de  2013  o  início  da

obrigatoriedade de preenchimento e entrega da Ficha de Conteúdo de Importação

(FCI).

Parágrafo  único  -  Fica  dispensada  também,  até  a  data  referida  no  caput,  a

indicação do número da FCI na nota fiscal eletrônica (NF-e) emitida para acobertar as

operações a que se refere o Convenio ICMS 38/13.

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

ratificação nacional no Diário Oficial da União.

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

Itamar Magalhães da Silva p/ Mâncio Lima Cordeiro, Alagoas - Maurício Acioli Toledo,

Amapá  -  Jucinete  Carvalho  de  Alencar,  Amazonas  -  Ivone  Assako  Murayama  p/

Afonso Lobo Moraes, Bahia - Luiz Alberto Bastos Petitinga, Ceará - Carlos Mauro

Benevides  Filho,  Distrito  Federal  -  Adonias  dos  Reis  Santiago,  Espírito  Santo  -

Gustavo  Assis  Guerra  p/  Maurício  Cézar  Duque,  Goiás  -  Simão  Cirineu  Dias,

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

Mato Grosso do Sul - Jáder Rieffe Julianelli Afonso, Minas Gerais - Leonardo Maurício
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Colombini Lima, Pará - José Barroso Tostes Neto, Paraíba - Marialvo Laureano dos

Santos  Filho,  Paraná -  Clóvis  Agenor  Rogge p/  Luiz  Carlos  Hauly,  Pernambuco -

Paulo Henrique Saraiva Câmara, Piauí - Antônio Silvano Alencar de Almeida, Rio de

Janeiro - Luiz Henrique Casimiro p/ Renato Augusto Zagallo Villela dos Santos, Rio

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

Tonollier,  Rondônia  -  Carlos  Brandão  p/  Benedito  Antônio  Alves,  Roraima  -  Luiz

Renato Maciel de Melo, Santa Catarina - Carlos Roberto Molim p/ Antonio Marcos

Gavazzoni, São Paulo - José Clóvis Cabrera p/ Andrea Sandro Calabi, Sergipe - José

de Oliveira Junior, Tocantins - Marcelo Olimpio Carneiro Tavares.

CONVÊNIO ICMS 91, DE 26 DE JULHO DE 2013

Altera  o Convênio  ICMS 32/06,  que autoriza  os  Estados e  o  Distrito  Federal  a

conceder isenção do ICMS na importação de locomotiva e trilho para estrada de ferro.

O  Conselho  Nacional  de  Política  Fazendária  -  CONFAZ,  na  sua  150ª  reunião

ordinária,  realizada em Natal,  RN, no  dia 26 de julho de 2013,  tendo em vista o

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

seguinte:

C O N V Ê N I O

Cláusula primeira - O caput da cláusula primeira do Convênio ICMS 32/06, de 7 de

julho de 2006, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Cláusula primeira - Ficam os Estados e o Distrito Federal autorizados a conceder

isenção do ICMS incidente na importação dos produtos, sem similar  produzido no

país,  classificados  nos  códigos  da  Nomenclatura  Comum  do  Mercosul  -  NCM,  a

seguir  indicados,  para  serem  utilizados  na  prestação  de  serviço  de  transporte

ferroviário de cargas:”.

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

ratificação nacional.

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

Itamar Magalhães da Silva p/ Mâncio Lima Cordeiro, Alagoas - Maurício Acioli Toledo,

Amapá  -  Jucinete  Carvalho  de  Alencar,  Amazonas  -  Ivone  Assako  Murayama  p/

Afonso Lobo Moraes, Bahia - Luiz Alberto Bastos Petitinga, Ceará - Carlos Mauro

Benevides  Filho,  Distrito  Federal  -  Adonias  dos  Reis  Santiago,  Espírito  Santo  -
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Gustavo  Assis  Guerra  p/  Maurício  Cézar  Duque,  Goiás  -  Simão  Cirineu  Dias,

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

Mato Grosso do Sul - Jáder Rieffe Julianelli Afonso, Minas Gerais - Leonardo Maurício

Colombini Lima, Pará - José Barroso Tostes Neto, Paraíba - Marialvo Laureano dos

Santos  Filho,  Paraná -  Clóvis  Agenor  Rogge p/  Luiz  Carlos  Hauly,  Pernambuco -

Paulo Henrique Saraiva Câmara, Piauí - Antônio Silvano Alencar de Almeida, Rio de

Janeiro - Luiz Henrique Casimiro p/ Renato Augusto Zagallo Villela dos Santos, Rio

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

Tonollier,  Rondônia  -  Carlos  Brandão  p/  Benedito  Antônio  Alves,  Roraima  -  Luiz

Renato Maciel de Melo, Santa Catarina - Carlos Roberto Molim p/ Antonio Marcos

Gavazzoni, São Paulo - José Clóvis Cabrera p/ Andrea Sandro Calabi, Sergipe - José

de Oliveira Junior, Tocantins - Marcelo Olimpio Carneiro Tavares.

CONVÊNIO ICMS 95, DE 26 DE JULHO DE 2013

Altera  o  Convênio  ICMS  52/91,  que  concede  redução  da  base  de  cálculo  nas

operações com equipamentos industriais e implementos agrícolas.

O  Conselho  Nacional  de  Política  Nacional  -  CONFAZ,  na  sua  150ª  reunião

ordinária,  realizada em Natal,  RN, no  dia 26 de julho de 2013,  tendo em vista o

disposto na Lei Complementar n° 24, de 7 de janeiro de 1975, resolve celebrar o

seguinte:

C O N V Ê N I O

Cláusula primeira Ficam acrescidos os itens 70, 70.1 e 70.2 ao Anexo I do Convênio

ICMS 52/91, de 26 de setembro de 1991, com a seguinte redação:

* - O quadro contendo o itens 70, 70.1 e 70.2 acrescidos ao Anexo I do Convênio

ICMS 52/91, de 26 de setembro de 1991, foi publicado no  Diário do Legislativo, de

2.11.2013.

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

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

subsequente ao da ratificação.

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

Itamar Magalhães da Silva p/ Mâncio Lima Cordeiro, Alagoas - Maurício Acioli Toledo,

Amapá  -  Jucinete  Carvalho  de  Alencar,  Amazonas  -  Ivone  Assako  Murayama  p/
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Afonso Lobo Moraes, Bahia - Luiz Alberto Bastos Petitinga, Ceará - Carlos Mauro

Benevides  Filho,  Distrito  Federal  -  Adonias  dos  Reis  Santiago,  Espírito  Santo  -

Gustavo  Assis  Guerra  p/  Maurício  Cézar  Duque,  Goiás  -  Simão  Cirineu  Dias,

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

Mato Grosso do Sul - Jáder Rieffe Julianelli Afonso, Minas Gerais - Leonardo Maurício

Colombini Lima, Pará - José Barroso Tostes Neto, Paraíba - Marialvo Laureano dos

Santos  Filho,  Paraná -  Clóvis  Agenor  Rogge p/  Luiz  Carlos  Hauly,  Pernambuco -

Paulo Henrique Saraiva Câmara, Piauí - Antônio Silvano Alencar de Almeida, Rio de

Janeiro - Luiz Henrique Casimiro p/ Renato Augusto Zagallo Villela dos Santos, Rio

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

Tonollier,  Rondônia  -  Carlos  Brandão  p/  Benedito  Antônio  Alves,  Roraima  -  Luiz

Renato Maciel de Melo, Santa Catarina - Carlos Roberto Molim p/ Antonio Marcos

Gavazzoni, São Paulo - José Clóvis Cabrera p/ Andrea Sandro Calabi, Sergipe - José

de Oliveira Junior, Tocantins - Marcelo Olimpio Carneiro Tavares.”

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

Presidência nº 18

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 557/2013*

Belo Horizonte, 29 de outubro de 2013.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

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

egrégia  Assembleia  Legislativa,  o  Convênio  ICMS  53,  de  19  de  julho  de  2013,

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

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

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

insumos utilizados em sua fabricação, cujos destinatários estejam domiciliados em

Municípios  com  situação de  emergência  ou  de calamidade pública  declarada em

decreto  governamental,  em  decorrência  da  estiagem  que  atinge  o  semiárido

brasileiro.

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

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

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

CONVÊNIO ICMS 53, DE 19 DE JULHO DE 2013

Altera  o  Convênio  ICMS  54/2012,  que  concede  isenção  do  ICMS  nas  saídas

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

cujos destinatários estejam domiciliados em municípios com situação de emergência

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

estiagem que atinge o Semiárido brasileiro.

O  Conselho  Nacional  de  Política  Fazendária  -  CONFAZ,  na  sua  203ª  reunião

extraordinária, realizada em Brasília, DF, no dia 19 de julho de 2013, tendo em vista o

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

seguinte

CONVÊNIO

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

para as operações destinadas ao Estado da Paraíba passa a contemplar os seguintes

diplomas legais:

“- Paraíba

- Decreto nº 32.935, de 7 de maio de 2012;

- Decreto nº 32.984, de 28 de maio de 2012;

- Decreto nº 33.436, de 1º de novembro de 2012;

- Decreto nº 33.496, de 21 de novembro de 2012;

- Decreto nº 33.882, de 3 de maio de 2013;

- Decreto nº 33.984, de 23 de maio de 2013.”.

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

ratificação nacional, produzindo efeitos a partir do dia 1º de agosto de 2013.

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

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

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

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

Espírito  Santo  -  Maurício  Cézar  Duque,  Goiás  -  Simão Cirineu Dias,  Maranhão -
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Claudio José Trinchão Santos, Mato Grosso - Marcel Souza de Cursi, Mato Grosso do

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

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

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

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

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

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

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

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

Carneiro Tavares.”

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

Presidência nº 18.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 558/2013*

Belo Horizonte, 29 de outubro de 2013.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

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

egrégia Assembleia Legislativa, o Convênio ICMS 109, de 5 de setembro de 2013,

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

O referido Convênio altera a cláusula segunda do Convênio ICMS 5/13, de 5 de

abril de 2013, que altera o Convênio 54/02, de 28 de julho de 2002, que estabelece

procedimentos  para  o  controle  de  operações  interestaduais  com  combustíveis

derivados de petróleo e álcool etílico anidro combustível - AEAC.

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

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

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

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

CONVÊNIO ICMS 109, DE 5 DE SETEMBRO DE 2013

Altera a cláusula segunda do Convênio ICMS 5/13, que altera o Convênio ICMS

54/02, que estabelece  procedimentos para o controle  de operações interestaduais
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com combustíveis derivados de petróleo e álcool etílico anidro combustível - AEAC.

O  Conselho  Nacional  de  Política  Fazendária  -  CONFAZ,  na  sua  206ª  reunião

extraordinária, realizada em Brasília, DF, no dia 5 de setembro de 2013, tendo em

vista o disposto no art. 9° da Lei Complementar n° 87/96, de 13 de setembro de 1996,

e nos arts. 102 e 199 do Código Tributário Nacional (Lei nº 5.172, de 25 de outubro de

1966), resolve celebrar o seguinte

CONVÊNIO

Cláusula primeira - A cláusula segunda do Convênio ICMS 5/13, de 5 de abril de

2013, passa a vigorar com a seguinte redação:

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

produzindo efeitos a partir de 1° de novembro de 2013.”.

Cláusula  segunda  -  Ficam  convalidados  os  procedimentos  adotados  pelos

contribuintes do ICMS em relação aos relatórios referentes às operações realizadas

no mês de agosto de 2013 até o início de vigência deste convênio, desde que tenham

sido feitos de acordo com o modelo, vigente em 31 de julho de 2013, do Anexo VI do

Convênio ICMS 54/02, de 28 de junho de 2002.

Cláusula terceira  -  Este convênio entra em vigor  na data  de sua publicação no

Diário Oficial da União.

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

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

de Alencar, Amazonas - Afonso Lobo Moraes, Bahia - Manoel Vitorio da Silva Filho,

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

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

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

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

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

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

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

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

Alberto Pinheiro Tonollier, Rondônia - Gilvan Ramos Almeida, Roraima - Luiz Renato

Maciel  de Melo, Santa Catarina -  Antonio Marcos Gavazzoni,  São Paulo - Andrea
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Sandro  Calabi,  Sergipe  -  José  de  Oliveira  Júnior,  Tocantins  -  Marcelo  Olimpio

Carneiro Tavares.”.

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

Presidência nº 18.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 559/2013*

Belo Horizonte, 29 de outubro de 2013.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Encaminho a Vossa Excelência, para que sejam submetidos à apreciação dessa

egrégia  Assembleia  Legislativa,  os  Convênios  ICMS  a  seguir  relacionados,

celebrados no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ:

1. Convênio ICMS 111, de 11 de outubro de 2013;

2. Convênio ICMS 114, de 11 de outubro de 2013;

3. Convênio ICMS 123, de 11 de outubro de 2013;

4. Convênio ICMS 124, de 11 de outubro de 2013;

5. Convênio ICMS 125, de 11 de outubro de 2013;

6. Convênio ICMS 130, de 11 de outubro de 2013;

7. Convênio ICMS 133, de 11 de outubro de 2013;

8. Convênio ICMS 135, de 11 de outubro de 2013.

9. Convênio ICMS 136, de 18 de outubro de 2013;

10. Convênio ICMS 137, de 18 de outubro de 2013;

11. Convênio ICMS 138, de 18 de outubro de 2013;

12. Convênio ICMS 139, de 18 de outubro de 2013;

13. Convênio ICMS 140, de 18 de outubro de 2013;

14. Convênio ICMS 145, de 18 de outubro de 2013;

15. Convênio ICMS 146, de 18 de outubro de 2013;

16. Convênio ICMS 149, de 18 de outubro de 2013; e

17. Convênio ICMS 154, de 18 de outubro de 2013.

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

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

caput, da Lei Complementar Federal nº 24, de 7 de janeiro de 1975.
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Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

CONVÊNIO ICMS 111, DE 11 DE OUTUBRO DE 2013

Altera  o  Convênio  ICMS  52/93,  que  dispõe  sobre  a  substituição  tributária  nas

operações com veículos de duas rodas motorizado.

O  Conselho  Nacional  de  Política  Fazendária  -  CONFAZ,  na  sua  151ª  reunião

ordinária, realizada em Fortaleza, CE, no dia 11 de outubro de 2013, tendo em vista o

disposto nos art. 6º ao 9º da Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996, e

nos art. 102 e 199 do Código Tributário Nacional (Lei n. 5.172, de 25 de outubro de

1966), resolvem celebrar o seguinte:

C O N V Ê N I O

Cláusula primeira - O inciso II  do  caput da cláusula décima quarta do Convênio

ICMS 52/93, de 30 de abril de 1993, passa a vigorar com a seguinte redação:

"II -  até cinco (05) dias após qualquer alteração de preços, a tabela dos preços

sugeridos ao público, nos termos estabelecidos no Anexo Único deste Convênio.".

Cláusula segunda - Fica acrescido o Anexo único ao Convênio ICMS 52/93, com a

redação constante do Anexo Único deste convênio.

Cláusula terceira  -  Este convênio entra em vigor  na data  de sua publicação no

Diário Oficial da União, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do segundo mês

subsequente ao de sua publicação.

ANEXO ÚNICO

TABELA DE PREÇO SUGERIDO AO PÚBLICO PELO FABRICANTE

* - A Tabela de preço sugerido ao público pelo fabricante foi publicada no Diário do

Legislativo, de 2.11.2013.

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

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

de Alencar, Amazonas - Afonso Lobo Moraes, Bahia - Manoel Vitório da Silva Filho,

Ceará - João Marcos Maia, Distrito Federal - Márcia Wanzoff Robalinho Cavalcanti p/

Adonias dos Reis Santiago , Espírito Santo - Maurício Cézar Duque, Goiás - José

Taveira Rocha,  Maranhão -  Claudio  José Trinchão Santos,  Mato  Grosso -  Marcel

Souza de Cursi, Mato Grosso do Sul - Jader Rieffe Julianelli Afonso, Minas Gerais -
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Leonardo  Maurício  Colombini  Lima,  Pará  -  José  Barroso  Tostes  Neto,  Paraíba  -

Fernando Pires  Marinho  Júnior  p/  Marialvo  Laureano dos  Santos  Filho,  Paraná  -

Jozélia  Nogueira,  Pernambuco -  Paulo  Henrique Saraiva Câmara,  Piauí  -  Antônio

Silvano  Alencar  de  Almeida,  Rio  de  Janeiro  -  George  André  Palermo  Santoro  p/

Renato Zagallo Villela dos Santos , Rio Grande do Norte - Jane Carmem Carneiro e

Araújo p/ José Airton da Silva, Rio Grande do Sul - Ricardo Neves Pereira p/ Odir

Alberto Pinheiro Tonollier, Rondônia - Gilvan Ramos Almeida, Roraima - Luiz Renato

Maciel  de  Melo,  Santa  Catarina  -  Carlos  Roberto  Mollim  p/  Antonio  Marcos

Gavazzoni, São Paulo - Andrea Sandro Calabi, Sergipe - Jeferson Dantas Passos,

Tocantins - Marcelo Olimpio Carneiro Tavares.

CONVÊNIO ICMS 114, DE 11 DE OUTUBRO DE 2013

Altera o Convênio ICMS 42/12, que dispõe sobre a isenção nas operações com

máquinas,  aparelhos  e  equipamentos  industriais  que  especifica,  destinados  a

Centrais  Geradoras  Hidrelétricas  -  CGHs  ou  a  Pequenas  Centrais  Hidrelétricas  -

PCHs.

O  Conselho  Nacional  de  Política  Fazendária  -  CONFAZ,  na  sua  151ª  reunião

ordinária, realizada em Fortaleza, CE, no dia 11 de outubro de 2013, tendo em vista o

disposto na Lei Complementar n. 24, de 7 de janeiro de 1975, resolve celebrar o

seguinte

C O N V Ê N I O

Cláusula primeira - Os itens 1 e 11 do Anexo Único do Convênio ICMS 42, de 16 de

abril de 2012, passam a vigorar com a seguinte redação:

*  -  O  quadro  contendo  a  nova  redação  dos  itens  1  e  11  do  Anexo  Único  do

Convênio ICMS 42, de 16 de abril de 2012, foi publicado no Diário do Legislativo, de

2.11.2013.

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

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

subsequente ao da ratificação.

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

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

de Alencar, Amazonas - Afonso Lobo Moraes, Bahia - Manoel Vitório da Silva Filho,
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Ceará - João Marcos Maia, Distrito Federal - Márcia Wanzoff Robalinho Cavalcanti p/

Adonias dos Reis Santiago , Espírito Santo - Maurício Cézar Duque, Goiás - José

Taveira Rocha,  Maranhão -  Claudio  José Trinchão Santos,  Mato  Grosso -  Marcel

Souza de Cursi, Mato Grosso do Sul - Jader Rieffe Julianelli Afonso, Minas Gerais -

Leonardo  Maurício  Colombini  Lima,  Pará  -  José  Barroso  Tostes  Neto,  Paraíba  -

Fernando Pires  Marinho  Júnior  p/  Marialvo  Laureano dos  Santos  Filho,  Paraná  -

Jozélia  Nogueira,  Pernambuco -  Paulo  Henrique Saraiva Câmara,  Piauí  -  Antônio

Silvano  Alencar  de  Almeida,  Rio  de  Janeiro  -  George  André  Palermo  Santoro  p/

Renato Zagallo Villela dos Santos, Rio Grande do Norte - Jane Carmem Carneiro e

Araújo p/ José Airton da Silva, Rio Grande do Sul - Ricardo Neves Pereira p/ Odir

Alberto Pinheiro Tonollier, Rondônia - Gilvan Ramos Almeida, Roraima - Luiz Renato

Maciel  de  Melo,  Santa  Catarina  -  Carlos  Roberto  Mollim  p/  Antonio  Marcos

Gavazzoni, São Paulo - Andrea Sandro Calabi, Sergipe - Jeferson Dantas Passos,

Tocantins - Marcelo Olimpio Carneiro Tavares.

CONVÊNIO ICMS 123, DE 11 DE OUTUBRO DE 2013

Altera  o  Convênio  ICMS  52/91,  que  concede  redução  da  base  de  cálculo  nas

operações com equipamentos industriais e implementos agrícolas.

O  Conselho  Nacional  de  Política  Fazendária  -  CONFAZ,  na  sua  151ª  reunião

ordinária, realizada em Fortaleza, CE, no dia 11 de outubro de 2013, tendo em vista o

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

seguinte

C O N V Ê N I O

Cláusula primeira - O parágrafo único da cláusula quarta do Convênio ICMS 52/91,

de 26 de setembro de 1991, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Parágrafo único - Não se aplicam as disposições desta cláusula, aos Estados de

Mato Grosso, Piauí e Sergipe.”.

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

ratificação nacional.

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

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

de Alencar, Amazonas - Afonso Lobo Moraes, Bahia - Manoel Vitório da Silva Filho,
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Ceará - João Marcos Maia, Distrito Federal - Márcia Wanzoff Robalinho Cavalcanti p/

Adonias dos Reis Santiago, Espírito Santo -  Maurício Cézar Duque, Goiás -  José

Taveira Rocha,  Maranhão -  Claudio  José Trinchão Santos,  Mato  Grosso -  Marcel

Souza de Cursi, Mato Grosso do Sul - Jader Rieffe Julianelli Afonso, Minas Gerais -

Leonardo  Maurício  Colombini  Lima,  Pará  -  José  Barroso  Tostes  Neto,  Paraíba  -

Fernando Pires  Marinho  Júnior  p/  Marialvo  Laureano dos  Santos  Filho,  Paraná  -

Jozélia  Nogueira,  Pernambuco -  Paulo  Henrique Saraiva Câmara,  Piauí  -  Antônio

Silvano  Alencar  de  Almeida,  Rio  de  Janeiro  -  George  André  Palermo  Santoro  p/

Renato Zagallo Villela dos Santos , Rio Grande do Norte - Jane Carmem Carneiro e

Araújo p/ José Airton da Silva, Rio Grande do Sul - Ricardo Neves Pereira p/ Odir

Alberto Pinheiro Tonollier, Rondônia - Gilvan Ramos Almeida, Roraima - Luiz Renato

Maciel  de  Melo,  Santa  Catarina  -  Carlos  Roberto  Mollim  p/  Antonio  Marcos

Gavazzoni, São Paulo - Andrea Sandro Calabi, Sergipe - Jeferson Dantas Passos,

Tocantins - Marcelo Olimpio Carneiro Tavares.

CONVÊNIO ICMS 124, DE 11 DE OUTUBRO DE 2013

Autoriza o Estado de Minas Gerais a remitir o crédito tributário, inclusive multas e

juros  incidentes,  relativo  às  operações  alcançadas  pelo  ICMS  promovidas  por

contribuinte que especifica.

O  Conselho  Nacional  de  Política  Fazendária  -  CONFAZ,  na  sua  151ª  reunião

ordinária, realizada em Fortaleza, CE, no dia 11 de outubro de 2013, tendo em vista o

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

seguinte

C O N V Ê N I O

Cláusula primeira - Fica o Estado de Minas Gerais autorizado a conceder remissão

do crédito tributário, das multas punitivas e moratórias e dos juros de mora incidentes,

relativo  às  operações  alcançadas  pelo  Imposto  Sobre  Operações  Relativas  à

Circulação  de  Mercadorias  e  Sobre  Prestações  de  Serviços  de  Transporte

Interestadual  e Intermunicipal  e de  Comunicação -  ICMS, promovidas por  Reciclo

ASMARE Cultural Ltda-ME, CNPJ 04.323.414/0001-02, vencido até 31 de agosto de

2013,  constituído  ou  não,  inclusive  o  espontaneamente  denunciado  pelo  sujeito

passivo, inscrito ou não em dívida ativa, inclusive ajuizado.
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Cláusula segunda - O disposto na cláusula primeira não autoriza a restituição ou

compensação de valores do imposto já recolhidos.

Cláusula  terceira  -  Os  procedimentos  necessários  para  o  Estado  conceder  a

remissão do crédito tributário e demais acréscimos serão estabelecidos na legislação

tributária estadual que definirá a forma, prazo e condições para fruição do benefício.

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

ratificação nacional.

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

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

de Alencar, Amazonas - Afonso Lobo Moraes, Bahia - Manoel Vitório da Silva Filho,

Ceará - João Marcos Maia, Distrito Federal - Márcia Wanzoff Robalinho Cavalcanti p/

Adonias dos Reis Santiago, Espírito Santo -  Maurício Cézar Duque, Goiás -  José

Taveira Rocha,  Maranhão -  Claudio  José Trinchão Santos,  Mato  Grosso -  Marcel

Souza de Cursi, Mato Grosso do Sul - Jader Rieffe Julianelli Afonso, Minas Gerais -

Leonardo  Maurício  Colombini  Lima,  Pará  -  José  Barroso  Tostes  Neto,  Paraíba  -

Fernando Pires  Marinho  Júnior  p/  Marialvo  Laureano dos  Santos  Filho,  Paraná  -

Jozélia  Nogueira,  Pernambuco -  Paulo  Henrique Saraiva Câmara,  Piauí  -  Antônio

Silvano  Alencar  de  Almeida,  Rio  de  Janeiro  -  George  André  Palermo  Santoro  p/

Renato Zagallo Villela dos Santos , Rio Grande do Norte - Jane Carmem Carneiro e

Araújo p/ José Airton da Silva, Rio Grande do Sul - Ricardo Neves Pereira p/ Odir

Alberto Pinheiro Tonollier, Rondônia - Gilvan Ramos Almeida, Roraima - Luiz Renato

Maciel  de  Melo,  Santa  Catarina  -  Carlos  Roberto  Mollim  p/  Antonio  Marcos

Gavazzoni, São Paulo - Andrea Sandro Calabi, Sergipe - Jeferson Dantas Passos,

Tocantins - Marcelo Olimpio Carneiro Tavares.

CONVÊNIO ICMS 125, DE 11 DE OUTUBRO DE 2013

Dispõe sobre a adesão do Estado de Minas Gerais ao Convênio ICMS 85/11, que

autoriza os Estados que menciona a conceder crédito outorgado de ICMS destinado à

aplicação em investimentos em infraestrutura.

O  Conselho  Nacional  de  Política  Fazendária  -  CONFAZ,  na  sua  151ª  reunião

ordinária, realizada em Fortaleza, CE, no dia 11 de outubro de 2013, tendo em vista o

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

C O N V Ê N I O

Cláusula primeira - Ficam estendidas ao Estado de Minas Gerais as disposições do

Convênio ICMS 85/2011, de 30 de setembro de 2011.

Cláusula  segunda -  O dispositivo  a  seguir  do  Convênio  ICMS 85/2011 passa a

vigorar com a seguinte redação:

I - a cláusula primeira:

“Cláusula primeira - Ficam os Estados do Acre, Amapá, Espírito Santo, Maranhão,

Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio

Grande  do  Sul,  Rondônia,  Santa  Catarina,  São  Paulo  e  Sergipe  autorizados  a

conceder  crédito  outorgado  de  ICMS  destinado  exclusivamente  à  aplicação  em

investimentos em infraestrutura em seus territórios, não podendo exceder, em cada

ano, a 5% da parte estadual  da arrecadação anual  do ICMS relativa ao exercício

imediatamente anterior.”.

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

ratificação nacional.

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

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

de Alencar, Amazonas - Afonso Lobo Moraes, Bahia - Manoel Vitório da Silva Filho,

Ceará - João Marcos Maia, Distrito Federal - Márcia Wanzoff Robalinho Cavalcanti p/

Adonias dos Reis Santiago, Espírito Santo -  Maurício Cézar Duque, Goiás -  José

Taveira Rocha,  Maranhão -  Claudio  José Trinchão Santos,  Mato  Grosso -  Marcel

Souza de Cursi, Mato Grosso do Sul - Jader Rieffe Julianelli Afonso, Minas Gerais -

Leonardo  Maurício  Colombini  Lima,  Pará  -  José  Barroso  Tostes  Neto,  Paraíba  -

Fernando Pires  Marinho  Júnior  p/  Marialvo  Laureano dos  Santos  Filho,  Paraná  -

Jozélia  Nogueira,  Pernambuco -  Paulo  Henrique Saraiva Câmara,  Piauí  -  Antônio

Silvano  Alencar  de  Almeida,  Rio  de  Janeiro  -  George  André  Palermo  Santoro  p/

Renato Zagallo Villela dos Santos , Rio Grande do Norte - Jane Carmem Carneiro e

Araújo p/ José Airton da Silva, Rio Grande do Sul - Ricardo Neves Pereira p/ Odir

Alberto Pinheiro Tonollier, Rondônia - Gilvan Ramos Almeida, Roraima - Luiz Renato

Maciel  de  Melo,  Santa  Catarina  -  Carlos  Roberto  Mollim  p/  Antonio  Marcos
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Gavazzoni, São Paulo - Andrea Sandro Calabi, Sergipe - Jeferson Dantas Passos,

Tocantins - Marcelo Olimpio Carneiro Tavares.

CONVÊNIO ICMS 130, DE 11 DE OUTUBRO DE 2013

Altera o Convênio ICMS 66/13, que autoriza a emissão de documentos fiscais em

operações simbólicas com veículos automotores, convalida procedimentos.

O  Conselho  Nacional  de  Política  Fazendária  -  CONFAZ,  na  sua  151ª  reunião

ordinária, realizada em Fortaleza, CE, no dia 11 de outubro de 2013, tendo em vista o

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

seguinte:

C O N V Ê N I O

Cláusula primeira - Os dispositivos a seguir indicados do Convênio ICMS 66, de 26

de julho de 2013, passam a vigorar com as seguintes redações:

I - a cláusula sétima:

“Cláusula sétima - As disposições contidas na cláusula segunda não se aplicam ao

Estado do Paraná.”;

II - a cláusula oitava:

“Cláusula  oitava  -  As  disposições  contidas  neste  convênio  não  se  aplicam  aos

Estados de Alagoas, Ceará, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba,

Rio Grande do Sul, Rondônia, Sergipe e ao Distrito Federal.”.

Cláusula segunda - Este convênio entra em vigor na data da sua publicação no

Diário Oficial da União.

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

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

de Alencar, Amazonas - Afonso Lobo Moraes, Bahia - Manoel Vitório da Silva Filho,

Ceará - João Marcos Maia, Distrito Federal - Márcia Wanzoff Robalinho Cavalcanti p/

Adonias dos Reis Santiago, Espírito Santo -  Maurício Cézar Duque, Goiás -  José

Taveira Rocha,  Maranhão -  Claudio  José Trinchão Santos,  Mato  Grosso -  Marcel

Souza de Cursi, Mato Grosso do Sul - Jader Rieffe Julianelli Afonso, Minas Gerais -

Leonardo  Maurício  Colombini  Lima,  Pará  -  José  Barroso  Tostes  Neto,  Paraíba  -

Fernando Pires  Marinho  Júnior  p/  Marialvo  Laureano dos  Santos  Filho,  Paraná  -

Jozélia  Nogueira,  Pernambuco -  Paulo  Henrique Saraiva Câmara,  Piauí  -  Antônio
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Silvano  Alencar  de  Almeida,  Rio  de  Janeiro  -  George  André  Palermo  Santoro  p/

Renato Zagallo Villela dos Santos , Rio Grande do Norte - Jane Carmem Carneiro e

Araújo p/ José Airton da Silva, Rio Grande do Sul - Ricardo Neves Pereira p/ Odir

Alberto Pinheiro Tonollier, Rondônia - Gilvan Ramos Almeida, Roraima - Luiz Renato

Maciel  de  Melo,  Santa  Catarina  -  Carlos  Roberto  Mollim  p/  Antonio  Marcos

Gavazzoni, São Paulo - Andrea Sandro Calabi, Sergipe - Jeferson Dantas Passos,

Tocantins - Marcelo Olimpio Carneiro Tavares.

CONVÊNIO ICMS 133, DE 11 DE OUTUBRO DE 2013

Dispõe sobre a adesão do Estado do Rio de Janeiro ao Convênio ICMS 37/89, que

autoriza os Estados e o Distrito Federal a conceder isenção do ICMS na prestação de

serviços de transporte de passageiros de transporte urbano ou metropolitano.

O  Conselho  Nacional  de  Política  Fazendária  -  CONFAZ,  na  sua  151ª  reunião

ordinária, realizada em Fortaleza, CE, no dia 11 de outubro de 2013, tendo em vista o

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

seguinte:

C O N V Ê N I O

Cláusula primeira - Aplicam-se ao Estado do Rio de Janeiro as disposições contidas

no Convênio ICMS 37/89, de 24 de abril de 1989.

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

ratificação nacional.

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

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

de Alencar, Amazonas - Afonso Lobo Moraes, Bahia - Manoel Vitório da Silva Filho,

Ceará - João Marcos Maia, Distrito Federal - Márcia Wanzoff Robalinho Cavalcanti p/

Adonias dos Reis Santiago, Espírito Santo -  Maurício Cézar Duque, Goiás -  José

Taveira Rocha,  Maranhão -  Claudio  José Trinchão Santos,  Mato  Grosso -  Marcel

Souza de Cursi, Mato Grosso do Sul - Jader Rieffe Julianelli Afonso, Minas Gerais -

Leonardo  Maurício  Colombini  Lima,  Pará  -  José  Barroso  Tostes  Neto,  Paraíba  -

Fernando Pires  Marinho  Júnior  p/  Marialvo  Laureano dos  Santos  Filho,  Paraná  -

Jozélia  Nogueira,  Pernambuco -  Paulo  Henrique Saraiva Câmara,  Piauí  -  Antônio

Silvano  Alencar  de  Almeida,  Rio  de  Janeiro  -  George  André  Palermo  Santoro  p/
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Renato Zagallo Villela dos Santos , Rio Grande do Norte - Jane Carmem Carneiro e

Araújo p/ José Airton da Silva, Rio Grande do Sul - Ricardo Neves Pereira p/ Odir

Alberto Pinheiro Tonollier, Rondônia - Gilvan Ramos Almeida, Roraima - Luiz Renato

Maciel  de  Melo,  Santa  Catarina  -  Carlos  Roberto  Mollim  p/  Antonio  Marcos

Gavazzoni, São Paulo - Andrea Sandro Calabi, Sergipe - Jeferson Dantas Passos,

Tocantins - Marcelo Olimpio Carneiro Tavares.

CONVÊNIO ICMS 135, DE 11 DE OUTUBRO DE 2013

Altera  o  Convênio  ICMS 57/99  que  autoriza  os  Estados  e  o  Distrito  Federal  a

conceder  redução  da  base  de  cálculo  do  ICMS  nas  prestações  de  serviço  de

televisão por assinatura, nas condições que especifica.

O  Conselho  Nacional  de  Política  Fazendária  -  CONFAZ,  na  sua  151ª  reunião

ordinária, realizada em Fortaleza, CE, no dia 11 de outubro de 2013, tendo em vista o

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

seguinte:

C O N V Ê N I O

Cláusula primeira - O § 1º da cláusula primeira do Convênio ICMS 57/99, de 22 de

outubro de 1999, fica acrescido do inciso V com a seguinte redação:

“V - o contribuinte deverá:

a) divulgar no seu site, de forma permanente e atualizada, a descrição de todos os

tipos de pacotes de televisão por assinatura comercializados, isoladamente ou em

conjunto com outros serviços, com os correspondentes preços e condições;

b) manter à disposição do fisco, em meio magnético, as ofertas comercializadas,

por período de apuração;

c) quando da comercialização conjunta, em pacotes, de serviço de televisão por

assinatura e outros serviços:

1. discriminar, nas respectivas faturas e notas fiscais, os preços correspondentes a

cada modalidade de serviço, de forma a demonstrar a sua independência e aderência

às ofertas divulgadas nos sites;

2. observar que o valor da prestação de serviço de televisão por assinatura não

será  superior  ao  preço  do  mesmo  serviço,  prestado  isoladamente  em  iguais

condições a assinantes individuais ou coletivos.”
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Cláusula segunda - O caput da cláusula segunda do Convênio ICMS 57/99 passa a

vigorar com a seguinte redação:

“Cláusula segunda - O descumprimento das condições previstas nos incisos II ao V

do § 1º da cláusula primeira implica perda do benefício a partir do mês subsequente

àquele em que se verificar o inadimplemento.”

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

produzindo efeitos a partir de 1º de janeiro de 2014.

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

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

de Alencar, Amazonas - Afonso Lobo Moraes, Bahia - Manoel Vitório da Silva Filho,

Ceará - João Marcos Maia, Distrito Federal - Márcia Wanzoff Robalinho Cavalcanti p/

Adonias dos Reis Santiago, Espírito Santo -  Maurício Cézar Duque, Goiás -  José

Taveira Rocha,  Maranhão -  Claudio  José Trinchão Santos,  Mato  Grosso -  Marcel

Souza de Cursi, Mato Grosso do Sul - Jader Rieffe Julianelli Afonso, Minas Gerais -

Leonardo  Maurício  Colombini  Lima,  Pará  -  José  Barroso  Tostes  Neto,  Paraíba  -

Fernando Pires  Marinho  Júnior  p/  Marialvo  Laureano dos  Santos  Filho,  Paraná  -

Jozélia  Nogueira,  Pernambuco -  Paulo  Henrique Saraiva Câmara,  Piauí  -  Antônio

Silvano  Alencar  de  Almeida,  Rio  de  Janeiro  -  George  André  Palermo  Santoro  p/

Renato Zagallo Villela dos Santos , Rio Grande do Norte - Jane Carmem Carneiro e

Araújo p/ José Airton da Silva, Rio Grande do Sul - Ricardo Neves Pereira p/ Odir

Alberto Pinheiro Tonollier, Rondônia - Gilvan Ramos Almeida, Roraima - Luiz Renato

Maciel  de  Melo,  Santa  Catarina  -  Carlos  Roberto  Mollim  p/  Antonio  Marcos

Gavazzoni, São Paulo - Andrea Sandro Calabi, Sergipe - Jeferson Dantas Passos,

Tocantins - Marcelo Olimpio Carneiro Tavares.

CONVÊNIO ICMS 136, DE 18 DE OUTUBRO DE 2013

Altera o Anexo Único do Convênio ICMS 01/99, que concede isenção do ICMS às

operações  com  equipamentos  e  insumos  destinados  à  prestação  de  serviços  de

saúde.

O  Conselho  Nacional  de  Política  Fazendária  -  CONFAZ,  na  sua  207ª  reunião

extraordinária, realizada em Brasília, DF, no dia 18 de outubro de 2013, tendo em

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

C O N V Ê N I O

Cláusula primeira - O Anexo Único do Convênio ICMS 01/99, de 2 de março de

1999, fica acrescido do seguinte item:

“195 9018.90.99 Linhas venosas”.

Cláusula  segunda  -  Ficam  as  unidades  federadas  autorizadas  a  não  exigir  os

créditos  tributários,  constituídos  ou  não,  decorrentes  das  operações  com  as

mercadorias descritas no item 195 do Anexo Único do Convênio ICMS 01/99.

Parágrafo  único  -  O  disposto  nesta  cláusula  não  autoriza  a  restituição  ou

compensação das importâncias já pagas.

Cláusula  terceira  -  Este  Convênio  entra  em  vigor  na  data  de  sua  ratificação

nacional, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do segundo mês subsequente ao

da mencionada ratificação.

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

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

de Alencar, Amazonas - Afonso Lobo Moraes, Bahia - Manoel Vitório da Silva Filho,

Ceará - João Marcos Maia, Distrito  Federal  -  Adonias dos Reis  Santiago, Espírito

Santo - Maurício Cézar Duque, Goiás - José Taveira Rocha, Maranhão - Claudio José

Trinchão Santos, Mato Grosso - Marcel Souza de Cursi, Mato Grosso do Sul - Jader

Rieffe Julianelli  Afonso, Minas Gerais - Leonardo Maurício Colombini Lima, Pará -

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

Jozélia  Nogueira,  Pernambuco -  Paulo  Henrique Saraiva Câmara,  Piauí  -  Antônio

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

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

Tonollier, Rondônia - Gilvan Ramos Almeida, Roraima - Luiz Renato Maciel de Melo,

Santa  Catarina  -  Antonio  Marcos  Gavazzoni,  São Paulo  -  Andrea  Sandro  Calabi,

Sergipe - Jeferson Dantas Passos, Tocantins -Marcelo Olimpio Carneiro Tavares.

CONVÊNIO ICMS 137, DE 18 DE OUTUBRO DE 2013

Altera o Convênio ICMS 87/02, que concede isenção do ICMS nas operações com

fármacos  e  medicamentos  destinados  a  órgãos  da  Administração  Pública  Direta

Federal, Estadual e Municipal.
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O  Conselho  Nacional  de  Política  Fazendária  -  CONFAZ,  na  sua  207ª  reunião

extraordinária, realizada em Brasília, DF, no dia 18 de outubro de 2013, tendo em

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

celebrar o seguinte:

C O N V Ê N I O

Cláusula primeira - Os itens 13, 53 e 98 do Anexo Único do Convênio ICMS 87/02,

de 28 de junho de 2002, passam a vigorar com a seguinte redação:

* - O quadro contendo a nova redação dos itens 13, 53 e 98 do Anexo Único do

Convênio ICMS 87/02, de 28 de junho de 2002, foi publicado no Diário do Legislativo,

de 2.11.2013.

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

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

subsequente ao da ratificação.

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

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

de Alencar, Amazonas - Afonso Lobo Moraes, Bahia - Manoel Vitório da Silva Filho,

Ceará - João Marcos Maia, Distrito  Federal  -  Adonias dos Reis  Santiago, Espírito

Santo - Maurício Cézar Duque, Goiás - José Taveira Rocha, Maranhão - Claudio José

Trinchão Santos, Mato Grosso - Marcel Souza de Cursi, Mato Grosso do Sul - Jader

Rieffe Julianelli  Afonso, Minas Gerais - Leonardo Maurício Colombini Lima, Pará -

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

Jozélia  Nogueira,  Pernambuco -  Paulo  Henrique Saraiva Câmara,  Piauí  -  Antônio

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

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

Tonollier, Rondônia - Gilvan Ramos Almeida, Roraima - Luiz Renato Maciel de Melo,

Santa  Catarina  -  Antonio  Marcos  Gavazzoni,  São Paulo  -  Andrea  Sandro  Calabi,

Sergipe - Jeferson Dantas Passos, Tocantins -Marcelo Olimpio Carneiro Tavares.

CONVÊNIO ICMS 138, DE 18 DE OUTUBRO DE 2013

Altera Anexo Único do Convênio ICMS 162/94, que autoriza os Estados e o Distrito

Federal conceder isenção do ICMS nos operações com medicamentos destinados ao

tratamento do câncer.
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O  Conselho  Nacional  de  Política  Fazendária  -  CONFAZ,  na  sua  207ª  reunião

extraordinária, realizada em Brasília, DF, no dia 18 de outubro de 2013, tendo em

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

o seguinte:

C O N V Ê N I O

Cláusula primeira - O Anexo Único do Convênio ICMS 162/94, de 7 de dezembro de

1994, fica acrescido dos seguintes itens:

*  -  O quadro  contendo os itens acrescidos ao  Anexo Único  do  Convênio  ICMS

162/94,  de  7  de  dezembro  de  1994,  foi  publicado  no  Diário  do  Legislativo,  de

2.11.2013.

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

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

subsequente ao da ratificação.

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

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

de Alencar, Amazonas - Afonso Lobo Moraes, Bahia - Manoel Vitório da Silva Filho,

Ceará - João Marcos Maia, Distrito Federal - Adonias dos Reis Santiago , Espírito

Santo - Maurício Cézar Duque, Goiás - José Taveira Rocha, Maranhão - Claudio José

Trinchão Santos, Mato Grosso - Marcel Souza de Cursi, Mato Grosso do Sul - Jader

Rieffe Julianelli  Afonso, Minas Gerais - Leonardo Maurício Colombini Lima, Pará -

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

Jozélia  Nogueira,  Pernambuco -  Paulo  Henrique Saraiva Câmara,  Piauí  -  Antônio

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

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

Tonollier, Rondônia - Gilvan Ramos Almeida, Roraima - Luiz Renato Maciel de Melo,

Santa  Catarina  -  Antonio  Marcos  Gavazzoni,  São Paulo  -  Andrea  Sandro  Calabi,

Sergipe - Jeferson Dantas Passos, Tocantins -Marcelo Olimpio Carneiro Tavares.

CONVÊNIO ICMS 139, DE 18 DE OUTUBRO DE 2013

Altera o Convênio ICMS 140/01, que concede isenção do ICMS nas operações com

medicamentos.

O  Conselho  Nacional  de  Política  Fazendária  -  CONFAZ,  na  sua  207ª  reunião
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extraordinária, realizada em Brasília, DF, no dia 18 de outubro de 2013, tendo em

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

o seguinte:

C O N V Ê N I O

Cláusula primeira - Fica acrescido o inciso XVI à cláusula primeira do Convênio

ICMS 140/01, de 19 de dezembro de 2001, com a seguinte redação:

“XVI - Tenecteplase, nas concentrações de 40 mg e 50 mg - NCM 3004.90.99.”.

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

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

subsequente ao da ratificação.

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

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

de Alencar, Amazonas - Afonso Lobo Moraes, Bahia - Manoel Vitório da Silva Filho,

Ceará - João Marcos Maia, Distrito Federal - Adonias dos Reis Santiago , Espírito

Santo - Maurício Cézar Duque, Goiás - José Taveira Rocha, Maranhão - Claudio José

Trinchão Santos, Mato Grosso - Marcel Souza de Cursi, Mato Grosso do Sul - Jader

Rieffe Julianelli  Afonso, Minas Gerais - Leonardo Maurício Colombini Lima, Pará -

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

Jozélia  Nogueira,  Pernambuco -  Paulo  Henrique Saraiva Câmara,  Piauí  -  Antônio

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

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

Tonollier, Rondônia - Gilvan Ramos Almeida, Roraima - Luiz Renato Maciel de Melo,

Santa  Catarina  -  Antonio  Marcos  Gavazzoni,  São Paulo  -  Andrea  Sandro  Calabi,

Sergipe - Jeferson Dantas Passos, Tocantins -Marcelo Olimpio Carneiro Tavares.

CONVÊNIO ICMS 140, DE 18 DE OUTUBRO DE 2013

Altera o Convênio ICMS 01/99 que concede isenção do ICMS às operações com

equipamentos e insumos destinados à prestação de serviços de saúde e concede

isenção  de  ICMS  nas  operações  com  os  equipamentos  e  insumos  especificados

realizadas no âmbito do Programa Nacional de Oncologia do Ministério da Saúde.

O  Conselho  Nacional  de  Política  Fazendária  -  CONFAZ,  na  sua  207ª  reunião

extraordinária, realizada em Brasília, DF, no dia 18 de outubro de 2013,  tendo em
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vista o disposto na Lei Complementar Federal nº 24, de 7 de janeiro de 1975, resolve

celebrar o seguinte:

C O N V Ê N I O

Cláusula primeira - O item 51 do Anexo Único do Convênio ICMS 01/99, de 2 de

março de 1999, passa a vigorar com a seguinte redação:

* - O quadro com a nova redação do item 51 do Anexo Único do Convênio ICMS

01/99, de 2 de março de 1999, foi publicado no Diário do Legislativo, de 2.11.2013.

Cláusula segunda - Fica acrescido o item 196 ao Anexo Único do Convênio ICMS

01/99, de 2 de março de 1999, com a seguinte redação:

* - O quadro com a nova redação do item 196 do Anexo Único do Convênio ICMS

01/99, de 2 de março de 1999, foi publicado no Diário do Legislativo, de 2.11.2013.

Cláusula terceira - Ficam isentas do ICMS as operações com aceleradores lineares,

classificados no código 9022.21.90 da Nomenclatura Comum do Mercosul -  NCM,

realizadas no âmbito do Programa Nacional de Oncologia do Ministério da Saúde.

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

ratificação nacional.

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

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

de Alencar, Amazonas - Afonso Lobo Moraes, Bahia - Manoel Vitório da Silva Filho,

Ceará - João Marcos Maia, Distrito  Federal  -  Adonias dos Reis  Santiago, Espírito

Santo - Maurício Cézar Duque, Goiás - José Taveira Rocha, Maranhão - Claudio José

Trinchão Santos, Mato Grosso - Marcel Souza de Cursi, Mato Grosso do Sul - Jader

Rieffe Julianelli  Afonso, Minas Gerais - Leonardo Maurício Colombini Lima, Pará -

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

Jozélia  Nogueira,  Pernambuco -  Paulo  Henrique Saraiva Câmara,  Piauí  -  Antônio

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

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

Tonollier, Rondônia - Gilvan Ramos Almeida, Roraima - Luiz Renato Maciel de Melo,

Santa  Catarina  -  Antonio  Marcos  Gavazzoni,  São Paulo  -  Andrea  Sandro  Calabi,

Sergipe - Jeferson Dantas Passos, Tocantins - Marcelo Olimpio Carneiro Tavares.
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CONVÊNIO ICMS 145, DE 18 DE OUTUBRO DE 2013

Altera o Convênio ICMS 87/02, que concede isenção do ICMS nas operações com

fármacos  e  medicamentos  destinados  a  órgãos  da  Administração  Pública  Direta

Federal, Estadual e Municipal.

O  Conselho  Nacional  de  Política  Fazendária  -  CONFAZ,  na  sua  207ª  reunião

extraordinária, realizada em Brasília, DF, no dia 18 de outubro de 2013, tendo em

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

o seguinte:

C O N V Ê N I O

Cláusula primeira - O Anexo Único do Convênio ICMS 87/02, de 28 de junho de

2002, fica acrescido dos itens 166 a 190, com a seguinte redação:

* - O quadro com o acréscimo dos itens 166 a 190 ao Anexo Único do Convênio

ICMS 87/02,  de  28  de junho  de 2002,  foi  publicado  no  Diário  do  Legislativo,  de

2.11.2013.

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

ratificação nacional.

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

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

de Alencar, Amazonas - Afonso Lobo Moraes, Bahia - Manoel Vitório da Silva Filho,

Ceará - João Marcos Maia, Distrito  Federal  -  Adonias dos Reis  Santiago, Espírito

Santo - Maurício Cézar Duque, Goiás - José Taveira Rocha, Maranhão - Claudio José

Trinchão Santos, Mato Grosso - Marcel Souza de Cursi, Mato Grosso do Sul - Jader

Rieffe Julianelli  Afonso, Minas Gerais - Leonardo Maurício Colombini Lima, Pará -

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

Jozélia  Nogueira,  Pernambuco -  Paulo  Henrique Saraiva Câmara,  Piauí  -  Antônio

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

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

Tonollier, Rondônia - Gilvan Ramos Almeida, Roraima - Luiz Renato Maciel de Melo,

Santa  Catarina  -  Antonio  Marcos  Gavazzoni,  São Paulo  -  Andrea  Sandro  Calabi,

Sergipe - Jeferson Dantas Passos, Tocantins - Marcelo Olimpio Carneiro Tavares.
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CONVÊNIO ICMS 146, DE 18 DE OUTUBRO DE 2013

Autoriza a concessão de crédito presumido em substituição aos estornos de débitos

decorrentes das prestações de serviços de telecomunicações, em período definido.

O  Conselho  Nacional  de  Política  Fazendária  -  CONFAZ,  na  sua  207ª  reunião

extraordinária, realizada em Brasília, DF, no dia 18 de outubro de 2013, tendo em

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

o seguinte:

C O N V Ê N I O

Cláusula  primeira  -  Ficam  os  Estados  do  Acre,  Maranhão,  Minas  Gerais,  Rio

Grande  do  Sul  e  o  Distrito  Federal  autorizados,  mediante  termo  de  acordo,  a

conceder crédito fiscal no percentual de 1% (um por cento) do valor dos débitos de

ICMS relacionados às prestações de serviços de telecomunicação, cujo documento

fiscal seja emitido em via única, nos termos do Convênio ICMS no 115/03, de 12 de

dezembro de 2003, em substituição ao procedimento de estorno de débitos previsto

nos §§ 3o a 9o da cláusula terceira do Convênio ICMS 126/98, de 11 de dezembro de

1998,  ou  qualquer  outra sistemática  de  repetição de indébito de mesma natureza

vigente.

Cláusula  segunda  -  As  prestações  de  que  trata  a  cláusula  primeira  são  as

realizadas nos seguintes períodos e as correspondentes unidades federadas:

I - de 1º de janeiro de 2009 a 30 de setembro de 2012, Maranhão;

II - de 1º de janeiro de 2011 até 8 de novembro de 2012, Acre e Minas Gerais;

III - de 1º de janeiro de 2011 até 31 de dezembro de 2012, Rio Grande do Sul; e,

IV - de 1º de janeiro de 2009 até 31 de dezembro de 2012, Distrito Federal;

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

ratificação nacional.

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

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

de Alencar, Amazonas - Afonso Lobo Moraes, Bahia - Manoel Vitório da Silva Filho,

Ceará - João Marcos Maia, Distrito  Federal  -  Adonias dos Reis  Santiago, Espírito

Santo - Maurício Cézar Duque, Goiás - José Taveira Rocha, Maranhão - Claudio José

Trinchão Santos, Mato Grosso - Marcel Souza de Cursi, Mato Grosso do Sul - Jader
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Rieffe Julianelli  Afonso, Minas Gerais - Leonardo Maurício Colombini Lima, Pará -

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

Jozélia  Nogueira,  Pernambuco -  Paulo  Henrique Saraiva Câmara,  Piauí  -  Antônio

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

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

Tonollier, Rondônia - Gilvan Ramos Almeida, Roraima - Luiz Renato Maciel de Melo,

Santa  Catarina  -  Antonio  Marcos  Gavazzoni,  São Paulo  -  Andrea  Sandro  Calabi,

Sergipe - Jeferson Dantas Passos, Tocantins - Marcelo Olimpio Carneiro Tavares.

CONVÊNIO ICMS 149, DE 18 DE OUTUBRO DE 2013

Altera o Convênio ICMS 01/99, que concede isenção do ICMS às operações com

equipamentos e insumos destinados à prestação de serviços de saúde.

O  Conselho  Nacional  de  Política  Fazendária  -  CONFAZ,  na  sua  207ª  reunião

extraordinária, realizada em Brasília, DF, no dia 18 de outubro de 2013, tendo em

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

o seguinte:

C O N V Ê N I O

Cláusula primeira - O item 195 fica acrescido ao Anexo Único do Convênio ICMS

01/99, de 02 de março de 1999, com a seguinte redação:

* - O quadro contendo o Anexo Único do Convênio ICMS 01/99, de 2 de março de

1999, acrescido do item 195, foi publicado no Diário do Legislativo, de 2.11.2013.

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

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

subsequente ao da ratificação.

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

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

de Alencar, Amazonas - Afonso Lobo Moraes, Bahia - Manoel Vitório da Silva Filho,

Ceará - João Marcos Maia, Distrito  Federal  -  Adonias dos Reis  Santiago, Espírito

Santo - Maurício Cézar Duque, Goiás - José Taveira Rocha, Maranhão - Claudio José

Trinchão Santos, Mato Grosso - Marcel Souza de Cursi, Mato Grosso do Sul - Jader

Rieffe Julianelli  Afonso, Minas Gerais - Leonardo Maurício Colombini Lima, Pará -

José Barroso Tostes Neto, Paraíba - Marialvo Laureano dos Santos Filho, Paraná -
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Jozélia  Nogueira,  Pernambuco -  Paulo  Henrique Saraiva Câmara,  Piauí  -  Antônio

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

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

Tonollier, Rondônia - Gilvan Ramos Almeida, Roraima - Luiz Renato Maciel de Melo,

Santa  Catarina  -  Antonio  Marcos  Gavazzoni,  São Paulo  -  Andrea  Sandro  Calabi,

Sergipe - Jeferson Dantas Passos, Tocantins - Marcelo Olimpio Carneiro Tavares.

CONVÊNIO ICMS 154, DE 18 DE OUTUBRO DE 2013

Altera o Convênio ICMS 125/11, que autoriza a exclusão da gorjeta da base de

cálculo do ICMS incidente no fornecimento de alimentação e bebidas promovido por

bares, restaurantes, hotéis e estabelecimentos similares.

O  Conselho  Nacional  de  Política  Fazendária  -  CONFAZ,  na  sua  207ª  reunião

extraordinária, realizada em Brasília, DF, no dia 18 de outubro de 2013, tendo em

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

o seguinte

C O N V Ê N I O

Cláusula primeira - Fica alterada a cláusula primeira do Convênio ICMS 125/11, de

16 de dezembro de 2011, que passa a vigorar com a seguinte redação:

“Cláusula primeira - Ficam os Estados do Acre, Alagoas, Amazonas, Bahia, Espírito

Santo, Minas Gerais, Maranhão, Paraíba, Rio de Janeiro, Santa Catarina e São Paulo

e  o  Distrito  Federal  autorizados  a  excluir  a  gorjeta  da  base de  cálculo  do  ICMS

incidente  no  fornecimento  de  alimentação  e  bebidas  promovido  por  bares,

restaurantes, hotéis e estabelecimentos similares, desde que limitada a 10% (dez por

cento) do valor da conta.”.

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

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

ao da ratificação.

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

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

de Alencar, Amazonas - Afonso Lobo Moraes, Bahia - Manoel Vitório da Silva Filho,

Ceará - João Marcos Maia, Distrito  Federal  -  Adonias dos Reis  Santiago, Espírito

Santo - Maurício Cézar Duque, Goiás - José Taveira Rocha, Maranhão - Claudio José
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Trinchão Santos, Mato Grosso - Marcel Souza de Cursi, Mato Grosso do Sul - Jader

Rieffe Julianelli  Afonso, Minas Gerais - Leonardo Maurício Colombini Lima, Pará -

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

Jozélia  Nogueira,  Pernambuco -  Paulo  Henrique Saraiva Câmara,  Piauí  -  Antônio

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

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

Tonollier, Rondônia - Gilvan Ramos Almeida, Roraima - Luiz Renato Maciel de Melo,

Santa  Catarina  -  Antonio  Marcos  Gavazzoni,  São Paulo  -  Andrea  Sandro  Calabi,

Sergipe - Jeferson Dantas Passos, Tocantins - Marcelo Olimpio Carneiro Tavares.”

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

Presidência nº 18.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 560/2013*

Belo Horizonte, 29 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 dá denominação a escola estadual de ensino

médio localizada no Município de Governador Valadares.

Tal  proposta  resulta  de  pedido  formulado pelo  colegiado da escola  estadual  de

ensino  médio  e  pretende  homenagear  a  memória  da  escritora  Cecília  Meireles,

primeira voz feminina de expressão na literatura brasileira.

A propositura resultará em homenagem singela, porém significativa, à consagrada

escritora,  que  participou  ativamente  de  várias  conferências  sobre  a  Literatura

Educacional e Folclore, prestando relevantes serviços ao setor educacional, motivo

pelo  qual  espero  contar  com  o  acolhimento  dessa  nobre  Assembleia  para  sua

conversão em lei.

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

de lei.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

Justificação: O presente projeto de lei  propõe que seja dada a denominação de
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Escola  Estadual  Cecília  Meireles,  de  ensino  médio,  à Escola  Estadual  de  Ensino

Médio, situada na rua Escumilha, 95, Bairro Turmalina, no município de Governador

Valadares.

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

Estadual de Ensino Médio, que, em reunião realizada no dia 23/05/2013, homologou,

pela maioria dos votos dos seus membros, a indicação do nome de Escola Estadual

Cecília Meireles, de ensino médio, para denominação da referida unidade de ensino.

CECÍLIA BENEVIDES DE CARVALHO MEIRELES, natural do Rio de Janeiro, foi

consagrada escritora de renome nacional e internacional, tendo em vista que foi a

primeira voz feminina de expressão na literatura brasileira. Participou ativamente de

várias  conferências  sobre  a  Literatura  Educacional  e  Folclore,  quando  prestou

relevantes  serviços  no  setor  educacional.  Nos  dias  de  hoje  ainda  é  referência

expressiva na literatura em todo país.

A homenageada nasceu em 7 de novembro de 1901 e faleceu em 9 de novembro

de 1964, no Rio de Janeiro.

Cumpre  registrar  que,  no  município  de  Governador  Valadares,  não  existe

estabelecimento, instituição ou próprio público do Estado com igual denominação.

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

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

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

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

do Estado.

Belo Horizonte, 15 de outubro de 2013.

Ana Lúcia Almeida Gazzola, Secretária de Estado de Educação.

PROJETO DE LEI Nº 4.658/2013

Dá denominação a escola estadual  de ensino médio localizada no Município de

Governador Valadares.

Art. 1º - Fica denominada Escola Estadual Cecília Meireles a escola estadual de

ensino médio localizada na Rua Escumilha, n° 95, Bairro Turmalina, no Município de

Governador Valadares.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.”
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- Publicado,  vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

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

Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.

OFÍCIO

Do Sr.  Antonio Augusto Junho Anastasia,  governador  do Estado,  encaminhando

relatório dos regimes especiais de tributação concedidos no 1º trimestre de 2013, em

substituição aos documentos encaminhados por meio da Mensagem nº 523, e o rol

dos  regimes  especiais  anteriormente  concedidos  e  que  tiveram  seu  tratamento

tributário alterado no mesmo período. (- À Comissão de Fiscalização Financeira.)

Registro de Presença

O presidente - Quero registrar a presença da Vereadora Lívia Guimarães, de São

João del-Rei, companheira do deputado Rogério Correia.

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 4.659/2013

Dispõe sobre a instituição da Semana do Bebê no calendário do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica instituída a Semana do Bebê no calendário do Estado, a ser celebrada

anualmente, na terceira semana do mês de maio.

Parágrafo - A referida semana será comemorada com atividades voltadas para a

valorização das relações entre pais e filhos.

Art.  2º  -  As despesas decorrentes da aplicação desta lei  correrão por  conta de

dotações  orçamentárias  próprias,  suplementadas,  se  necessário,  de  doações  de

terceiros e de parceria com instituições que fizerem parte da organização da semana.

Art. 3º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de trinta dias contados

da data de sua publicação.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação
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Sala das Reuniões, 31 de outubro de 2013.

Ana Maria Resende

Justificação: O objetivo central da semana do bebê é mobilizar o poder público e

conscientizar a sociedade sobre a importância do desenvolvimento das crianças com

até seis anos de idade.

Esta  semana  será  um  período  de  atividades  voltadas  para  a  valorização  das

relações entre pais e filhos, objetivando reunir esforços do governo e da comunidade

para a garantia dos direitos da gestantes, das mães e de seus filhos.

É na primeira infância que o ser humano desenvolve suas capacidades cognitivas,

motoras,  socioafetivas  e  de  linguagem.  O  investimento  nesse  período  garante  à

criança, além de todos os direitos definidos em lei, o direito de ser saudável, viver em

segurança e no aconchego familiar.

Com o intuito de garantir  o direito ao pleno desenvolvimento de cada criança, a

semana do bebê servirá para pensar e avaliar as condições sociais, educacionais e

de saúde dos bebês que nascem no nosso Estado e, com essa avaliação, melhorar

os  serviços.  Além  disso,  abrirá  espaço  para  o  bebê  e  sua  família,  para  unir  a

comunidade e seus membros ao redor do bebê e reforçar a autoestima dos pais e

dos técnicos que trabalham com essa experiência.

Consequentemente, a semana trará um novo olhar em relação ao bebê, expondo a

importância do cuidado desde a gestação e favorecendo uma ligação segura entre

mãe  e  filho,  indispensável  para  que  a  criança  desenvolva  todo  seu  potencial

cognitivo, motor e socioafetivo.

A Unicef apoia a iniciativa e criou a publicação Como realizar a Semana do Bebê,

justamente para auxiliar os estados e municípios que desejam agregar o evento a seu

calendário.

Diante  do exposto,  conto  com o  apoio  dos  nobres colegas  na aprovação deste

projeto de lei.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 4.660/2013

Dispõe  sobre  os  horários  de  funcionamento  das  delegacias  de  polícia
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especializadas em atendimento à mulher.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - É obrigatório o funcionamento ininterrupto das delegacias de atendimento

especializado à mulher.

Parágrafo único - As delegacias de que trata o caput deverão oferecer atendimento

ao público durante as vinte e quatro horas do dia, sete dias por semana.

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

Sala das Reuniões, 31 de outubro de 2013.

Anselmo José Domingos

Justificação: A violência contra as mulheres assume várias formas - física, sexual,

psicológica, econômica, etc. Alguns tipos de violência, como o tráfico de mulheres,

cruzam  as  fronteiras  nacionais.  Em  consequência  dessa  violência,  as  mulheres

experimentam uma série de problemas de saúde.

Segundos dados do site da Organização das Nações Unidas - ONU -, cerca de 70%

das  mulheres  sofrem algum  tipo  de  violência  no  decorrer  de  sua  vida.  O  Banco

Mundial,  por sua vez,  aponta em seus dados que as mulheres de  15 a 44 anos

correm  maior  risco  de  sofrer  estupro  e  violência  doméstica  do  que  sofrerem  de

câncer, acidentes de carro, guerra e malária.

O  dado  mais  assustador  demonstra  que  a  forma  mais  comum  de  violência

experimentada pelas mulheres em todo o mundo é a violência física praticada por um

parceiro  íntimo,  em  que  as  mulheres  são  surradas,  forçadas  a  manter  relações

sexuais ou abusadas de outro modo. Muitas vezes, nessas situações, as mulheres se

sentem acuadas e não denunciam seus parceiros, com medo de sofrerem represálias

ou até mesmo para manterem seus relacionamentos.

Acreditamos que nossa proposta de atendimento ininterrupto às  mulheres pelas

delegacias especializadas deve ser aceita, pois a violência contra a mulher não tem

hora  para  ocorrer.  Além disso,  essa mudança poderá  encorajar  mais  mulheres  a

fazerem suas denúncias, o que, certamente, fará com que mais agressores sejam

punidos.

Nestes  termos,  certo  da  relevância  do  assunto,  conto  com  a  aprovação  deste

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.661/2013

Dá a denominação à Rodovia MG-230.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica denominado Rodovia Geraldo Ferreira Côrtes a Rodovia MG-230 no

trecho entre os Municípios de Serra do Salitre e Rio Paranaíba.

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

Sala das Reuniões, 31 de outubro de 2013.

Deiró Marra

Justificação:  A  lei  determina  que,  para  denominação  de  estabelecimentos,

instituições  e  próprios  do  Estado,  só  podem  ser  escolhidos  nomes  de  pessoas

falecidas que se tenham destacado por  notórias  qualidades e relevantes serviços

prestados  à  coletividade.  O  preceito  legal  foi  respeitado  na  apresentação  deste

projeto de lei, que homenageia o Sr. Geraldo Pereira Côrtes.

Geraldo Ferreira Côrtes nasceu em 18/8/1926 em Serra do Salitre, onde viveu toda

a sua vida. Casou-se com Terezinha Ferreira Côrtes, com quem teve seis filhos.

Era fazendeiro e muito conhecido na região pela sua maneira de tratar as pessoas

e auxiliá-las  em seus infortúnios.  Em 1963 foi  eleito  Prefeito  de Serra do  Salitre,

terminando seu mandato em 1967.

Foi o responsável por vários avanços no município, entre eles a energia elétrica e

as  telefonias  rural  e  urbana,  proporcionando  conforto  e  qualidade  de  vida  aos

moradores.

Foi também presidente do Sindicato Rural de Serra do Salitre por várias gestões.

- 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 4.662/2013

Institui normas gerais para instalação de antenas de telecomunicação e dá outras

providências.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Esta lei institui normas gerais para a instalação no Estado de estações de

telecomunicações de transmissão de rádio, televisão, telefonia, telecomunicação em

geral  e  outros  equipamentos  transmissores  de  radiação  eletromagnética  não

ionizante, autorizadas pela Agência Nacional de Telecomunicações - Anatel - , com

observância  às  normas  de  saúde  e  ambientais  e  ao  princípio  da  precaução,  e

estabelece as normas urbanísticas aplicáveis, de acordo com o interesse local.

§  1º  -  Estão  compreendidas  nas  disposições  desta  lei  as  estações  de

telecomunicações transmissoras de radiação não ionizante que operam na faixa de

frequência entre 3KHz (três quilohertz) e 300 Ghz (trezentos giga-hertz).

§ 2º - Ao Estado compete buscar a compatibilidade do desenvolvimento econômico

social com a preservação da saúde da população, da qualidade do meio ambiente e

do equilíbrio ecológico, visando ao desenvolvimento sustentável.

Art.  2º  -  As  concessionárias  responsáveis  pelas  instalações  de  antenas

transmissoras  de  telefonia  celular  no  Estado  de  São  Paulo  ficam  sujeitas  às

condições estabelecidas nesta lei.

Art. 3º - Para os fins desta lei, considera-se:

I  -  Telecomunicação:  é  a  transmissão,  emissão  ou  recepção,  por  fio,

radioeletricidade,  meios  ópticos  ou  qualquer  outro  processo  eletromagnético,  de

símbolos,  caracteres,  sinais,  imagens,  escritos,  sons  ou informações  de  qualquer

natureza.

II  -  Estações  de  telecomunicações:  qualquer  local  delimitado,  com  ou  sem

edificações, no interior do qual esteja permanente ou temporariamente instalado um

sistema de antenas e todos os seus acessórios, incluindo transmissores, receptores,

cabos, torres e suportes. Esta definição engloba tanto estações de difusão de rádio

ou  televisão  e  estações  de  radar,  bem  como  aquelas  destinadas  ao  Serviço  de

telefonia  fixa  móvel  e  ao  serviço  móvel  celular  -  SMC  -  ,  tais  como  estações

radiobases - ERBs - ou micro-ERBs.

III - Radiação eletromagnética: energia eletromagnética não ionizante, irradiada ou

recebida pela antena no meio da transmissão.

IV - Antena: é a parte de um sistema transmissor ou receptor que é projetada para
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irradiar ou receber ondas eletromagnéticas não ionizantes;

V  -  Estação  móvel  de  radiação  -  EMR:  conjunto  de  equipamentos  de

telecomunicação  e  eletrônica  que  são  conectados  a  uma  ou  mais  antenas,

geralmente  instalados  em  um  contêiner,  com  a  finalidade  de  criar  uma área  de

cobertura temporária no sistema.

VI  -  Ponto  de  emissão  de  radiação:  ponto  de  onde  são  emitidas  as  ondas

eletromagnéticas. É o centro de fase dos sistemas irradiantes (antenas).

VII - Radiação de fundo: radiação eletromagnética não ionizante, pré-existente à

instalação  de  um  novo  sistema  de  antenas  numa  determinada  região.  Uma  vez

instalado o novo sistema, a radiação dele proveniente passa a incorporar a radiação

de fundo, cumulativamente.

VIII - Regiões quentes: regiões onde a distribuição de campos eletromagnéticos não

são uniformes, devido a reflexões ou efeito de re-radiação.

IX - Laudo radiométrico ou relatório de conformidade: parecer técnico especializado

atestando  se  uma  estação  transmissora  está  ou  não  em  conformidade  com  as

normas  técnicas  específicas  em  vigor  apresentando  as  medidas  dos  níveis  de

densidade de potência para cada antena transmissora.

X - Densidade de potência: valor médio temporal da energia eletromagnética não

ionizante, por unidade de área normal à direção de propagação, medida em watts,

por metro quadrado - W/m² - ou microwatts por centímetro quadrado.

XI - Densidade de potência total: soma da densidade e potência de fundo com a do

sistema que se pretende instalar.

XII  -  Frequência:  taxa  de  variação  de  um  sinal  eletromagnético  com  o  tempo,

medida em ciclos por segundo, ou seja, em hertz - Hz -, ou seus múltiplos quilohertz -

Khz -, mega-hertz - Mhz - e giga-hertz - Ghz.

XIII  -  Declaração  estadual:  documento  expedido  pelo  Estado,  de  acordo com o

mapeamento estadual, autorizando ou não a instalação de estações transmissoras de

telecomunicações no local solicitado pela empresa.

XIV - Área de Interesse Ambiental:

a) áreas definidas como unidade de conservação (estações ecológicas, reservas

biológicas, parques nacionais, estaduais e municipais. Área de proteção ambiental -
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APA;

b) áreas de preservação permanente - APPs: assim definidas pelo Código Florestal

(Lei  Federal  nº  12.651,  de  25  de maio  de  2012)  e  pela  Resolução  do  Conselho

Nacional do Meio Ambiente - Conama;

c) áreas de proteção de mananciais, destinada ao abastecimento público;

d) áreas tombadas de interesse científico, histórico, turístico e de manifestações

culturais  e  etnológicas,  com  presença  de  sítios  arqueológicos  ou  monumentos

geológicos;

XV -  Áreas sensíveis:  são aquelas  em que as pessoas  permanecem por  maior

período de tempo,  como estabelecimentos de ensino,  creches, locais  de trabalho,

asilos, imóveis residenciais, clínicas e hospitais (Ministério da Saúde).

XVI  -  Pontos  críticos:  locais  situados  nos  lóbulos  principais  de  irradiação  das

antenas.

XVII  -  Operadora  do  sistema:  empresa  detentora  da  outorga,  concessão  ou

autorização emitida  pelo  poder  público  para  executar  um determinado  serviço  de

radiocomunicação.

XVIII - Estação de telecomunicação de telefonia celular: estação onde se encontra a

torre, poste ou qualquer outra estrutura de suporte, inclusive o topo de edifícios, com

o  sistema  de  antenas  e  cabos  de  alimentação,  uma  fonte  de  energia  e  uma

edificação,  metálica  ou  de  alvenaria,  abrigando  os  equipamentos  de  rádio  e  a

interface com a central de comutação, composto dos seguintes elementos;

a) um sistema irradiante, ou conjunto de antenas instalado no topo de uma torre,

poste  ou  qualquer  outra  estrutura  de  suporte,  inclusive  o  de  qualquer  edificação

pública ou privada;

b)  um  ou  mais  transmissores  e  receptores,  conectados  ao  sistema  irradiante,

através de linhas de alimentação e equipamentos afins;

c)  uma  fonte  geradora  de  energia  e  uma edificação  metálica  ou  de  alvenaria,

destinada a abrigar os equipamentos especificados no inciso II.

XIX  -  Agência  Nacional  de  Telecomunicações  -  Anatel:  entidade  integrante  da

administração  pública  federal  indireta,  submetida  a  regime  autárquico  especial  e

vinculada ao Ministério das Comunicações, com a função de órgão regulador das
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telecomunicações e sede no Distrito Federal:

XX -  Secretaria  de  Estado de Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento  Sustentável  -

Semad:  e  tem  por  finalidade  deliberar  sobre  diretrizes,  políticas,  normas,

regulamentares e técnicas, padrões e outras medidas de caráter operacional, para a

preservação e conservação do meio ambiente e dos recursos ambientais no Estado.

XXI - Conselho Nacional do Meio Ambiente - Conama: órgão colegiado de caráter

normativo,  deliberativo  e  consultivo  do  Ministério  do  Meio  Ambiente,  integra  a

estrutura  do  Sistema Nacional  do  Meio  Ambiente  -  Sisnama -,  com  a  função  de

assessorar,  estudar  e  propor  diretrizes  de  políticas  governamentais  para  o  meio

ambiente.

XXII  -  Gerência  de  Fiscalização  e  Controle  Ambiental  -  Gefa:  responsável  pela

fiscalização das diversas fontes de poluição atmosférica, hídrica, do solo: danos à

flora e à fauna:

Art. 4º - Para situação de compartilhamento de estações de telecomunicação, será

analisado  individualmente  mediante  apresentação,  pelas  estações  transmissoras

projetadas,  de projetos  tecnicamente consubstanciados,  não podendo o somatório

das densidades de potência ultrapassar os limites estabelecidos na presente lei.

Art. 5º - Os Municípios disciplinarão sobre o mapeamento de todas as estações de

telecomunicações já instaladas em seus territórios e sobre a vedação da instalação

dos equipamentos de que trata esta lei, num raio perpendicular ao eixo da torre de:

I - hospitais e centro médicos;

II  -  áreas  sensíveis,  creches,  estabelecimentos  de  ensino,  templos  de  qualquer

culto,  asilos,  imóveis  residenciais,  locais  de trabalho,  centros comunitários de uso

constante, prédios públicos;

III  -  sobre a instalação dos  equipamentos de que se trata esta lei  nas paredes

laterais ou fachadas de qualquer edificação;

IV - sobre a observância de uma distância mínima do ponto irradiante, das antenas

de que tratam esta lei, até qualquer local passível de ocupação humana, exceto para

as antenas instaladas nos topos dos prédios.

§ 3º - É vedada a instalação de ERBs nos imóveis tombados pelo Estado.

Art.  6º  -  É  vedada  a  instalação  de  equipamentos  transmissores  de  radiação
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eletromagnética  não  ionizante  em  unidades  de  conservação  sstaduais,  seja  em

superfície ou em espaço aéreo.

Art. 7º - A instalação de equipamentos transmissores de radiação eletromagnética

não ionizantes deverá obedecer, além das exigências contidas nos artigos anteriores,

aos seguintes parâmetros urbanísticos e de saúde, que disporão sobre:

I  -  os  recuos  exigidos  pelas  estações  de  telecomunicação  que  os  containers

deverão respeitar;

II - os níveis de ruído deverão atender os limites prescritos na legislação;

III - o aterramento e a diferença de potencial entre neutro da rede e terra deverão

seguir as normas específicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT;

IV - as barras de aterramento deverão guardar a distância mínima do recuo das

estações  de  telecomunicação  das  divisas  do  terreno  ocupado  pela  estação  de

telecomunicação ou torre.

Art.  8º  -  Toda  instalação  de  equipamentos  transmissores  de  radiação

eletromagnética não ionizante deverá ser feita de modo que a densidade de potência

total,  considerada a  soma da radiação preexistente  com a  da radiação  adicional,

emitida pelo novo equipamento e medida por aparelho que faça a integração de todas

as frequências na faixa prevista por esta lei, não ultrapasse os limites estabelecidos

nesta lei.

Art. 9º - A implantação de estações de telecomunicação em topos de edifícios só

será  permitida  em  prédios  devidamente  aterrados  e  observados  os  requisitos

estabelecidos na legislação municipal.

Art.  10  -  Cabe  ao  município  verificar  se  a  instalação  e  a  operação  dos

equipamentos  transmissores  de  radiação  eletromagnética  não  ionizante  estão  de

acordo com o licenciado.

Art.  11  -  Os  laudos  referentes  ao  licenciamento  ambiental  estadual,  quando

necessário,  deverão  ser  cadastrados  e  arquivados  e  ficarão  à  disposição  para

consulta de qualquer cidadão.

Art.  12 -  Aos infratores desta lei  serão aplicadas penalidades, sem prejuízo dos

dispositivos da legislação ambiental do Estado.

Art. 13 - Na impossibilidade de a operadora infratora ser notificada da irregularidade
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de intimação e imposição de penalidade, a cientificação deverá ser realizada por meio

de  edital  publicado  uma  única  vez  no  órgão  oficial  do  Estado,  considerando-se

efetivada a notificação cinco dias úteis após a publicação.

Parágrafo  único  -  As  multas  impostas  não  recolhidas  no  prazo  de  trinta

dias,contados da sua imposição ou da decisão condenatória serão inscritas na dívida

ativa do Estado.

Art. 14 - Constituem infrações a esta lei, para empresas que operam estações de

telecomunicação de radiodifusão:

I - instalar o sistema sem a declaração estadual, quando necessário;

a) penalidade de R$100.000,00 (cem mil reais);

b) multa diária de R$20.000,00 (vinte mil reais);

II - instalar o sistema sem o licenciamento estadual, quando necessário;

a) penalidade de R$300.000,00 (trezentos mil reais);

b) impedimento, por parte do Estado, de expedição do alvará para a instalação;

III - instalar e operar o sistema sem a placa de identificação:

a) penalidade de R$100.000,00 (cem mil reais);

b) multa diária de R$20.000,00 (vinte mil reais);

IV  -  deixar  de  comunicar  às  autoridades  sanitárias  mudanças  características

operacionais autorizadas do sistema:

a) penalidade de R$ 100.000,00 (cem mil reais);

b) multa diária de R$ 20.000,00 (vinte mil reais);

c) cassação do alvará estadual, no caso de reincidência;

V - fornecer às autoridades estaduais competentes informações técnicas inexatas:

a) penalidade de R$300.000,00 (trezentos mil reais);

b) multa diária de R$60.000,00 (sessenta mil reais);

c) cassação do alvará, no caso de reincidência;

VI - no caso de estação móvel de radiação - EMR -, fica sujeita a multa diária de

R$60.000,00 (sessenta mil reais), se operar além do prazo permitido.

Art. 15 - Às infrações tipificadas no art. 14 aplicam-se as seguintes penalidades:

I - multa;

II - multa diária;
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III - suspensão temporária do funcionamento do sistema;

IV - cassação do alvará estadual;

V - lacração do sistema.

Art. 16 - Os valores em reais capitulados nesta lei serão reajustados de acordo com

os índices de correção adotados pelo Estado.

Parágrafo único - Em caso de reincidência, a multa será aplicada em dobro.

Art.  17  -  A permissão para  reativação  da estação de  telecomunicação somente

ocorrerá após apresentação, pelas empresas, dos seguintes documentos:

I - comprovante de quitação das multas previstas nesta lei;

II  -  laudo radiométrico ou relatório  de  conformidade atualizado que comprove a

regularização;

III - autorização do órgão estadual responsável pela fiscalização que comprove a

eficácia das medidas adotadas.

Art. 18 - A empresa intimada poderá apresentar defesa, com efeito suspensivo, no

prazo legal.

Art. 19 - As medidas nominais nos pontos tecnicamente críticos das áreas sensíveis

não poderão ser, em nível de densidade de potência, superiores a 4,35µWcm² (quatro

vírgula trinta e cinco microwatts por centímetro quadrado).

Art.  20  -  O  controle  das  radiações  eletromagnéticas  não  ionizantes  será  de

responsabilidade do órgão executor de fiscalização e controle ambiental.

Parágrafo único - As medições deverão seguir os parâmetros estabelecidos pelo

Conselho  Municipal  do  Meio  Ambiente  ou  do órgão similar  do  município  em  que

estiver instalada a antena.

Art. 21 - O licenciamento de estações de telecomunicação observará os limites de

exposição humana a campos eletromagnéticos já estabelecidos nesta lei para áreas

sensíveis.

Art.  22 - O licenciamento de que trata esta lei  poderá ser revogado, a qualquer

tempo,  se  comprovado  prejuízo  ambiental  ou  sanitário  e  o  descumprimento  de

qualquer artigo desta lei ou de legislação federal superveniente que venha a reger a

matéria.

Parágrafo único - No caso de revogação do licenciamento deferido pelo Estado ser
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revogado, a empresa responsável deverá suspender o funcionamento em 24 horas a

partir da notificação.

Art. 23 - Para obtenção do alvará estadual de funcionamento, ficam as empresas de

estações  de telecomunicação  de telefonia  celular  e  de  radioemissão obrigadas  a

recolherem  anualmente  aos  cofres  públicos  do  Estado,  para  cada  instalação,  os

seguintes valores:

I  -  R$10.000,00  (dez  mil  reais),  no  caso  de  estações  de  Telecomunicação  de

telefonia celular;

II  -  R$4.000,00 (quatro  mil  reais),  no caso de estações  de telecomunicação de

radiodifusão.

Parágrafo único - O recolhimento dos valores estabelecidos neste artigo será feito

no prazo de trinta dias após a promulgação desta lei, ficando estabelecida a data de

sua promulgação como a data anual para o recolhimento.

Art. 24 - Os recursos advindos desta lei serão destinados ao Fundo Estadual de

Saúde - FES.

Art. 25 - As empresas operadoras de telefonia deverão providenciar postos fixos de

recolhimento  de  baterias  de  telefones,  em  locais  e  quantidades  suficientes,  sem

prejuízo de determinação do poder público municipal, que sejam de fácil acesso a

toda à população, com informações periódicas acerca dos endereços dos postos de

recolhimento  e  forma  de  entrega  do  material  em  até  trinta  dias  contados  da

notificação.

Art. 26 - Excetuam-se do estabelecido no § 1º do art. 1º desta lei:

I - radares militares e civis com propósito de defesa ou controle de tráfego aéreo;

II - radioamadores, faixa do cidadão e similares;

III - radiocomunicadores de uso exclusivo das Polícias Federal, Militar e Civil,  do

Corpo de Bombeiros Militar, da Defesa Civil, do controle de tráfego, de ambulâncias e

similares;

IV - radiocomunicadores instalados em veículos terrestres, aquáticos ou aéreos;

V - produtos comercializados como bens de consumo, tais como aparelhos de rádio

e televisão, computadores, fornos de micro-ondas, telefones celulares, brinquedos de

controle remoto e similares.
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Art.  27  -  Esta  lei  sofrerá  as  alterações necessárias  para  adequação ao avanço

tecnológico, de forma a refletir os resultados de pesquisas futuras ou em andamento

sobre os efeitos da exposição humana a campos eletromagnéticos em observância

ao princípio da precaução e às recomendações da Organização Mundial de Saúde -

OMS.

Art. 28 - A instalação de estação móvel de radiação terá caráter temporário, pelo

prazo de vinte dias, renovável por igual período, para atender eventos específicos

exclusivamente em locais  onde se constate ausência de sinal  ou necessidade de

aumento da capacidade de tráfego.

Parágrafo único - A empresa de estação de telecomunicação solicitará ao poder

público estadual e municipal autorização para o funcionamento temporário da estação

móvel.

Art.  29  -  Ficam as empresas que utilizam estações transmissoras  de  radiações

eletromagnéticas  não  ionizantes  para  transmissão de  dados  (internet  e  similares)

obrigadas a se adequar a esta lei e estarão sujeitas a multas e penalidades previstas.

Art. 30 - As intensidades dos campos elétricos e magnéticos produzidos por redes

de transmissão de energia elétrica com tensões maiores ou iguais a 13,8kV (treze

vírgula oito kilovolts) serão objetos de futura regulamentação.

Art. 31 - Ficam as rádios comunitárias obrigadas a se adequar às densidades de

potência estabelecidas por esta lei.

Art. 32 - Esta lei será regulamentada no prazo de cento e vinte dias.

Art. 33 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 31 de outubro de 2013.

Liza Prado

Justificação:  Resta clara a importância da telefonia móvel para a estruturação da

sociedade  contemporânea,  decorrente  do  aumento  do  fluxo  de  informações,  das

relações comerciais, industriais e de bens e serviços, bem como culturais. Tudo isso

reflexo  do incremento da  sociedade,  além de corolário  da  efetivação dos  direitos

constitucionais fundamentais de comunicação e de expressão, contidos no art. 5º, IV

e IX da Constituição de 1988.

Sabe-se que a matéria em questão vincula diversos direitos fundamentais que, em
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uma visão sistêmica, não possuem antinomia entre si, caso devidamente mensurados

e aplicados quanto aos seus núcleos normativos.

Sabe-se ainda que a radiação decorrente de emissão de ondas eletromagnéticas

causa no ambiente impactos que podem ser negativos, o que os caracteriza como

forma de poluição do meio ambiente, razão pela qual as atividades que as emitem

devem ser objeto de licenciamento ambiental.

Nesse  sentido,  há  o  envolvimento  tanto  do  direito  fundamental  à  prática  da

atividade  de  empresa,  da  função  social  da  propriedade,  quanto  do  direito  do

consumidor, consubstanciados no art. 170 e seguintes da Constituição, que regula a

ordem econômica quanto ao direito fundamental ao meio ambiente, no caso, o meio

ambiente  e  a  política  urbana,  regulados  pelos  arts.  182  e  225,  da  mesma

Constituição,  além  do  direito  fundamental  à  saúde,  resguardado  pelo  art.  196  e

seguintes:

“Art. 170 - 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 os seguintes princípios:

I - soberania nacional;

II - propriedade privada;

III - função social da propriedade;

IV - livre concorrência;

V - defesa do consumidor;

VI - defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme

o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e

prestação;

(…)

Art. 196 - A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas

sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e

ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e

recuperação.

(…)

Art. 225 - Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de
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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.”.

A Agência Nacional de Telecomunicações - Anatel -, que regulamenta as normas

técnicas de estações radiobase -  ERBs -,  nas quais são instaladas uma ou mais

antenas de telefonia celular divulga, no sítio www.anatel.gov.br, informações de que

“as  evidências  não  indicam”  que  ondas  eletromagnéticas  provenientes  de  ERBs

“causem doenças específicas, como leucemia e outros cânceres, efeitos adversos na

reprodução ou problemas comuns, como dor de cabeça, fadiga e insônia”.

Contudo,  a  própria  Anatel  menciona  em  seu  sítio  eletrônico  que,  em  2011,  a

Organização Mundial  da  Saúde classificou  o  uso do celular  como “possivelmente

cancerígeno”. Dessa forma, a Anatel admite que “não é possível afirmar que o uso

intenso do telefone celular não cause câncer” e “mais estudos devem ser realizados”.

Conclui-se, portanto, que estamos diante de um ponto de inflexão em uma área tão

sensível que é a saúde humana e a qualidade e equilíbrio do meio ambiente urbano.

Fato esse que evidencia a importância da regulação da atividade, que é o que se

pretende.

Uma  pesquisa  desenvolvida  pela  engenheira  sanitária  Adilza  Condessa  Dode,

defendida em 2010 em sua tese de doutorado na Universidade Federal  de Minas

Gerais,  sugeriu uma relação entre óbitos causadas por câncer e os geradores de

sinais de telefones móveis na capital mineira. As principais vítimas seriam moradores

de áreas localizadas num raio distante até 500 metros das antenas. Destaca-se que a

pesquisadora  expôs  esse  estudo  na  Assembleia  Legislativa  do  Estado  de  Minas

Gerais,  na  qualidade  de  convidada  pela  Comissão  Parlamentar  de  Inquérito  que

investiga a prestação dos serviços de telefonia - CPI da Telefonia.

Não  resta  dúvida  sobre  a  competência  do  Estado  para  legislar  sobre  matérias

atinentes  à  ordem  econômica,  saúde  e  meio  ambiente;  vejamos  o  que  diz  a

Constituição:

“Art. 23 - É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos

Municípios:

(...)
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VI - proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas;

(…)

Art.  24  -  Compete  à  União,  aos  Estados  e  ao  Distrito  Federal  legislar

concorrentemente sobre:

(...)

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;

(...)

XII - previdência social, proteção e defesa da saúde;”.

Assim,  está  evidenciada  a  competência  concorrente  e  comum  dos  estados

membros para legislarem sobre a proteção e defesa da saúde, bem como sobre a

proteção e responsabilidade por danos ao meio ambiente e controle à poluição em

todas as suas formas.

Competência sobre essa matéria ensejou o próprio Estado de São Paulo a editar a

Lei  Estadual  nº  10.995,  de  2001,  que  dispõe  sobre  a  instalação  de  antenas

transmissoras de telefonia celular no âmbito desse estado. Ressalta-se, por oportuno,

que a referida lei teve os seus artigos 3º, 4º e 5º questionados em arguição direta de

inconstitucionalidade;  contudo,  após  a  sua apreciação e  julgamento  pelo  STF,  os

demais  artigos  foram  mantidos,  retirados  apenas  os  arguidos  de

inconstitucionalidade.

Dessa maneira, na elaboração deste projeto, foi dada atenção especial às razões e

fundamentos da arguição de inconstitucionalidade,  mormente  porque foram objeto

apenas  questões  gerais  e  atinentes  à  matéria  estadual,  oportunidade  em que foi

preservada a autonomia e competência municipal para a ordenação do seu território

urbano.

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

nobres pares para a aprovação deste projeto.

-  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  deputado  Dalmo
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Ribeiro Silva. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 621/2011, nos termos do § 2º do art. 173

do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS

Nº  6.091/2013, do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 16º Batalhão de

Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 27/10/2013, no terminal rodoviário da

Estação José Cândido da Silveira, em Belo Horizonte, que culminou na prisão de

duas pessoas e na apreensão de 35kg de droga que estava sendo transportada de

São Paulo para o Espírito Santo; e seja encaminhado ao Comando-Geral da PMMG

pedido  de  providências  para  que  seja  concedida  aos  policiais  recompensa  pelo

relevante serviço prestado à sociedade, nesta importante operação, conforme normas

em vigor. (- À Comissão de Segurança Pública.)

Nº 6.092/2013,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações  com  os  policiais  civis  da  Delegacia  de  Operações  Especiais  que

menciona,  que atuaram nas investigações da Operação RDX II,  que culminou na

prisão de uma quadrilha  responsável  por  explosões em caixas eletrônicos e  pelo

roubo de 225kg de dinamite; e seja encaminhado ao à Chefia de Polícia Civil pedido

de providências  para que seja concedida aos policiais  recompensa pelo relevante

serviço prestado à sociedade, nesta importante operação, conforme normas em vigor.

(-  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pela  Comissão  de

Segurança Pública. Anexe-se ao Requerimento nº 6.081/2013, nos termos do § 2º do

art. 173 do Regimento Interno.)

Nº 6.093/2013,  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,  pela  atuação  na  ocorrência,  em  25/10/2013,  que  culminou  na

apreensão de 42 tabletes de maconha que haviam sido retirados de um caminhão

que tombou na BR-135, em Montes Claros; e seja encaminhado ao Comando-Geral

da PMMG pedido de providências para que seja concedida aos policiais recompensa

pelo relevante serviço prestado à sociedade, nesta importante operação, conforme

normas em vigor.

Nº 6.094/2013,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
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congratulações com os policiais militares que menciona, lotados na 4º Companhia

Independente  de  Polícia  Militar,  pela  atuação em conjunto  com a  Polícia  Civil  na

ocorrência,  em  27/10/2013,  próximo  ao  aeroporto  do  Município  de  Planura,  que

culminou na prisão de duas pessoas e na apreensão de mais de 3kg de "crack" e da

quantia de R$8.085,00; e seja encaminhado ao Comando-Geral da PMMG pedido de

providências  para  que  seja  concedida  aos  policiais  recompensa  pelo  relevante

serviço prestado à sociedade, nesta importante operação, conforme normas em vigor.

Nº 6.095/2013,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações com os policiais militares que menciona, lotados na 5º Companhia de

Missões Especiais da Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 27/10/2013, no

Bairro  Santa  Rita,  em  Governador  Valadares,  que  culminou  na  prisão  de  duas

pessoas e na apreensão de mais de 100kg de maconha;  e seja encaminhado ao

Comando-Geral  da  PMMG pedido  de  providências  para  que  seja  concedida  aos

policiais recompensa pelo relevante serviço prestado à sociedade, nesta importante

operação, conforme normas em vigor.

Nº 6.096/2013,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações  com os policiais  militares  do  Batalhão Rotam que menciona,  pela

atuação na ocorrência, em 27/10/2013, em Betim, que culminou na apreensão de

munições de diversos calibres e da quantia de R$20.000,00; e seja encaminhado ao

Comando-Geral  da  PMMG pedido  de  providências  para  que  seja  concedida  aos

policiais recompensa pelo relevante serviço prestado à sociedade, nesta importante

operação, conforme normas em vigor.

Nº 6.097/2013,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações  com  os  policiais  militares  do  4º  Batalhão  de  Polícia  Militar  que

menciona, pela atuação na ocorrência, em 29/10/2013, no Bairro Parque São José,

em Uberaba, que culminou na apreensão de mais de 140kg de maconha e de uma

caminhonete  furtada  e  na  detenção  de  duas  pessoas;  e  seja  encaminhado  ao

Comando-Geral  da  PMMG pedido  de  providências  para  que  seja  concedida  aos

policiais recompensa pelo relevante serviço prestado à sociedade, nesta importante

operação, conforme normas em vigor.

Nº 6.098/2013,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
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congratulações  com  os  policiais  militares  do  34º  Batalhão  de  Polícia  Militar  que

menciona, pela atuação na ocorrência, em 26/10/2013, no Bairro Confisco, em Belo

Horizonte,  que  salvou  a  vida  de  um  bebê  de  11  meses  que  sofreu  uma parada

cardiorrespiratória  após  uma  queda;  e  seja  encaminhado  ao  Comando-Geral  da

PMMG pedido de providências para que seja concedida aos policiais  recompensa

pelo relevante serviço prestado à sociedade, nesta importante operação, conforme

normas em vigor.

Nº 6.099/2013,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações com os policiais que menciona, lotados na Delegacia de Operações

Especiais da Polícia Civil, pela atuação na ocorrência que culminou na prisão de uma

mulher  e  um  homem  que  assaltaram  um  posto  de  combustível  e  roubaram

R$300.000,00; e seja encaminhado à Chefia da Polícia Civil pedido de providências

para que seja concedida aos policiais recompensa pelo relevante serviço prestado à

sociedade.

Nº 6.100/2013,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações  com  os  policiais  que  menciona,  lotados  na  5ª  Cia.  de  Missões

Especiais  da  PMMG,  pela  atuação  em  ocorrência  no  Bairro  Maria  Eugênia,  em

Governador Valadares, que culminou na apreensão de cocaína, balança de precisão

e dinheiro e na detenção de quatro pessoas; 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 6.101/2013, da deputada Liza Prado, em que solicita seja formulado voto de

congratulações  com  o  Sr.  Ricardo  Zema por  seu  empreendedorismo  à  frente  do

Grupo Zema, que completa 90 anos de fundação.

Nº 6.102/2013, da deputada Liza Prado, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a rede de lojas Eletrozema pelos 90 anos de sua fundação. (-

Distribuídos à Comissão de Turismo.)

Nº  6.103/2013,  do  deputado  Bonifácio  Mourão,  em  que  solicita  seja  formulada

manifestação de pesar  pelo  falecimento  do  Sr.  José Lopes  Ferreira,  ocorrido  em

28/10/2013, em Guanhães. (- À Comissão de Assuntos Municipais.)
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Nº  6.104/2013,  do  deputado  Deiró  Marra,  em  que  solicita  seja  formulada

manifestação  de  aplauso  ao  Ten.  PM  Paulo  Roberto  de  Oliveira  pelo  trabalho

desenvolvido à frente do Programa Jovens Construindo a Cidadania, em Patrocínio. (-

À Comissão de Esporte.)

Nº 6.105/2013, da Comissão de Minas e Energia, em que solicita seja encaminhado

à Presidência da Copasa Águas Minerais de Minas S. A. pedido de informações para

que  envie  relatório  de  monitoramento  de  aquíferos  localizados  em  Caxambu,

Cambuquira, Lambari e Araxá ou justifique a não realização de tal monitoramento. (-

À Mesa da Assembleia.)

Dos  deputados  Dalmo Ribeiro  Silva  e  Neilando Pimenta  em que solicitam  seja

comunicada  ao  Plenário  a  adesão  do  deputado  Neilando  Pimenta  à  Frente

Parlamentar da Indústria. (- Anexe-se ao requerimento do deputado Dalmo Ribeiro

Silva  em  que  solicita  seja  comunicada  ao  Plenário  a  constituição  da  Frente

Parlamentar da Indústria.)

Oradores Inscritos

O presidente - Com a palavra, o deputado Tadeu Martins Leite.

O deputado Tadeu Martins Leite* - Boa tarde. Boa tarde, caro presidente deputado

Ivair Nogueira e caros parlamentares colegas desta Casa. Quero cumprimentar todos

os telespectadores da TV Assembleia que nos prestigiam em Minas Gerais.

Caro  deputado  Ivair  Nogueira,  presidente,  na  verdade  eu  deveria  ter  feito  este

pronunciamento pouco mais  de  duas  semanas atrás.  Levando  em conta  o andar

desta Casa com projetos de lei  e  com votações importantes, como, por exemplo,

ocorreu na semana passada, com a discussão da Polícia Civil, e nesta semana, com

a discussão dos agentes penitenciários e dos servidores da saúde, meu discurso foi

adiado um pouco. Mas ainda há tempo para discutirmos e trazermos a boa notícia de

Montes Claros do último dia 18 de outubro.

Estou falando porque essa data, deputado Vanderlei Miranda, caro amigo, entra,

sim, para a história de nossa região, com a inauguração da fábrica da Alpargatas em

nossa cidade. Essa indústria já é conhecida em quase todo o mundo; seu produto

principal, a sandália Havaianas, está hoje em mais de 100 países do mundo, todos

conhecem, grande  parte  as  usa.  Hoje,  graças  a  Deus,  temos  também em nossa
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cidade mais uma fábrica que irá exportar para todo o mundo esse produto. É um

investimento de mais de R$279.000.000,00.

Tenho uma alegria muito grande de vir a esta tribuna e dizer de boca cheia que

nossa cidade ganhou mais esse investimento, mais essa indústria. Digo isso porque

me lembro, dois ou três anos atrás, da primeira visita que o presidente Márcio Utsch

fez a Montes Claros. Na época o governo do Estado fez um trabalho inicial,  mas

depois  que  Minas  Gerais  foi  o  Estado  escolhido  para  a  instalação  da  indústria,

necessitava-se decidir a questão da cidade. Lá tivemos uma discussão extremamente

complicada,  mas,  felizmente,  produtiva.  Lembro-me  de  que  a  Prefeitura,  naquele

momento,  o  Tadeu  Leite,  ex-prefeito,  e  o  Edgard  Santos,  ex-secretário  de

Desenvolvimento  Econômico,  fizeram  um  excelente  trabalho  doando  terreno  e

discutindo algumas isenções fiscais para que a empresa se instalasse em Montes

Claros. Lembro-me dessa conversa e de que participei até da assinatura do ato de

protocolo  de  intenções  entre  a  empresa  e  o  Município  de  Montes  Claros,  caro

deputado Mário Henrique Caixa, para que ela se instalasse lá. Hoje podemos dizer

que a indústria já está gerando em nossa cidade e na região do Norte de Minas - e é

bom sempre lembrar que essa é ainda a região mais necessitada do Estado, assim

como o Jequitinhonha -  pouco mais de 1.500 empregos,  podendo aumentar esse

número. Agora, para os próximos meses, já há a projeção de 2.500 empregos, o que

é muito bom para nossa região e nossa cidade.

A produção hoje das sandálias  Havaianas,  que estarão sendo feitas apenas na

fábrica de Montes Claros, chegará a mais de 100 milhões de pares por ano, podendo

crescer para 230 milhões de pares por ano. Claro que devemos torcer para que ela

se desenvolva, cresça e invista mais em nossa cidade e em nossa região, que tanto

precisam.

Lembro-me de quando conversávamos  com o presidente  Márcio  Utsch.  Ele  me

trazia a informação de que alguns fatores o levaram a discutir sobre Montes Claros.

Claro que primeiro foi a mão de obra qualificada que existe em nossa cidade, a mão

de  obra  talvez  não  qualificada  por  um  lado,  mas  em  abundância  e  fácil  de  se

qualificar daquela região. Lá há muitas pessoas querendo, precisando de trabalho.

Esse foi um fator importante. A localização geográfica também levou em conta essa
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decisão da Alpargatas de ir para lá. Claro que a questão do terreno, que foi doado

pela prefeitura na administração passada, foi um fator fundamental para que a fábrica

fosse para lá. O terreno doado tem 370.000m2.

Quanto a esse terreno, há toda uma discussão. Quero falar publicamente da boa-

vontade e do trabalho do secretário Edgar, do ex-prefeito de Montes Claros e de toda

a  equipe  da  prefeitura,  naquele  momento,  dos  vereadores  daquela  época,  e  da

extrema importância  também dos  diretores da  Fundação para  o  Desenvolvimento

Tecnológico de Montes Claros - Fundetec -, até porque parte desses 370.000m² do

terreno doado era da Fundetec.

Coube  à  prefeitura,  naquele  momento,  negociar,  discutir  com  a  Fundetec  esta

junção:  parte  de  um  terreno  da  prefeitura  com  outra  parte  da  Fundetec  para

conseguirmos  a  área  total  de  interesse  da  Alpargatas.  Naquele  momento,  foram

trocados esses 200.000m da Fundetec pela construção de um centro tecnológico,

uma  incubadora  de  empresas,  na  cidade  de  Montes  Claros,  que  se  iniciou  na

administração passada. Aliás, o prefeito atual de Montes Claros, Ruy Muniz, acaba de

finalizar essa obra, mais uma ação para atrair empresas para a nossa cidade.

É bom sempre lembrar que o nosso estado e a nossa cidade passaram por um

momento em que as indústrias estavam preferindo outros estados do Brasil. Neste

momento,  a  Alpargatas  está  abrindo  as  portas  para  o  desenvolvimento  daquela

cidade e região. Pessoas como o Rômulo L'Abbate e o Flávio Lopes, diretores da

Fundetec, foram fundamentais. Quero agradecer publicamente à ACI Montes Claros,

um  parceiro  fundamental  nessa  discussão.  Mas,  graças  a  Deus,  hoje  estamos

comemorando a vinda, a inauguração dessa tão sonhada fábrica. Digo com toda a

tranquilidade, que tive a oportunidade de ver a discussão se iniciar e de ajudar, por

meio da administração passada, para que essa fábrica fosse para Montes Claros.

Agora, tenho a oportunidade de vê-la inaugurada e gerando empregos para a nossa

cidade,  para  a  nossa  região.  Devemos  parabenizar  todos  os  envolvidos  nessa

discussão. Temos de lembrar que o governo do Estado fez a sua parte, a primeira

discussão.

Quero agradecer, publicamente, a uma pessoa específica, o próprio Márcio Utsch,

presidente da Alpargatas, parabenizando-o. Tenho a certeza de que, se não fosse ele,
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talvez essa ideia, essa fábrica, poderia ter ido para outro lugar de Minas Gerais. Ele,

que é mineiro - todos nós sabemos disso -, foi a pessoa que fez a escolha pessoal de

querer levar essa fábrica para Minas Gerais, talvez o grande responsável por essa

fábrica vir para o Estado. E, claro, num segundo momento, toda essa história que

contei de doação de terreno da prefeitura, que muitos acham que é pouco, mas que é

muita coisa, pois se trata de um terreno de 370.000m² na área principal da cidade de

Montes  Claros,  no  distrito  industrial  da  cidade.  Foi  também  um  trabalho

extremamente árduo de ser feito, mas felizmente satisfatório, nesse momento.

Não é à toa, temos agora a Alpargatas - e há outras possibilidades, como a Case

New Holland, que também já inicia as discussões para ir para Montes Claros -, que

na última pesquisa do Ministério do Trabalho, Montes Claros aparece como uma das

cidades que mais gerou emprego nos últimos meses em todo o Estado de Minas

Gerais. Isso é muito bom. É satisfatório saber que a nossa cidade, a nossa região,

que  passa  por  momentos  difíceis,  no  que  tange  à  seca  ou  à  falta  de  emprego,

consegue agora prosperar, ganhar empregos para aquela população que tanto sofre.

Fico muito feliz por poder participar.

Já quase finalizando minhas palavras, não poderia deixar de citar outro problema.

Infelizmente  temos  problemas  em  várias  esferas,  mas  um,  especificamente,  eu

denunciei,  há alguns meses, porém não obtive respostas, ou pelo menos naquele

momento achei que o problema teria sido resolvido, mas pude perceber que nada

mudou. Estou falando do fornecimento de energia por parte da Cemig para a cidade

de Montes Claros, inclusive para atender à Alpargatas.

Há  alguns  meses  Montes  Claros  vem  passando  por  constantes  apagões,  que

trazem transtornos para a população e perdas de mercadorias pelos comerciantes.

No mês passado, por exemplo, a região Sul da cidade ficou por mais de 15 horas

sem luz, e ninguém sabe o motivo. Descobri  há um tempo o motivo. As redes de

subestações não eram suficientes no momento para atender a toda a população, que

cresce cada  vez mais.  Nossa preocupação não é  só com a  população,  que é  a

principal interessada, e temos de ter essa tranquilidade, mas também em relação a

esses novos empreendimentos que estão indo para nossa cidade.

Como,  presidente  deputado  Lamac,  caro  deputado  federal  Padre  João,  uma
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indústria pode se instalar numa cidade em que a energia não é de boa qualidade?

Então,  no momento instalaram uma subestação móvel  para atender  a Alpargatas.

Enquanto ela não iniciava sua produção, a população estava sendo atendida por essa

terceira  subestação móvel.  Não tínhamos  mais  apagões.  Fizemos  uma audiência

pública na cidade para denunciar essa situação, e me pareceu, no momento, que

teria ficado resolvido o problema.

Foi  só a Alpargatas,  volto  a  dizer,  uma indústria  extremamente importante  para

nossa cidade e para nossa região, iniciar o seu funcionamento que a cidade voltou a

ter apagões. A culpa é de quem? É da Cemig, pois ela tem de ter responsabilidade

para resolver esse problema. Já pagamos uma das contas de luz mais caras e temos

o maior ICMS de todo o Brasil, no entanto não temos energia de qualidade. Temos,

sim,  de  cobrar  cada  vez  mais  da  Cemig,  ainda  mais  agora  que  esses

empreendimentos  estão  chegando  à  cidade,  ainda  mais  agora  que  os

empreendimentos, graças a Deus, trazem o desenvolvimento para a população. Não

podemos permitir  que a falta  de energia,  que a Cemig atrapalhem a ida de  uma

fábrica para a cidade.

Peço  encarecidamente,  publicamente,  nesta  tribuna,  que  a  Cemig  resolva  o

problema. Temos de atender as duas esferas, deputado Rogério Correia, é claro: as

empresas Alpargatas, a Case New Holland e quantas mais puderem ir para Montes

Claros.  Temos  de  ter  energia  de  qualidade,  específica  para  a  produção  dessas

indústrias,  dessas  empresas,  mas  também  e  não  menos  importante,  para  a

população  de  Montes  Claros.  Posso  até  dizer  que  é  mais  importante  atender  a

população de Montes Claros e de toda a região,  que está, sim, sofrendo com os

apagões causados pela má manutenção e pela falta de investimento por parte da

Cemig.

Volto a dizer que fizemos uma audiência pública sobre a situação há alguns meses.

Lá estavam dirigentes da Cemig. Imaginei, sim, com toda a boa vontade do mundo,

que o problema teria sido resolvido. Mas, infelizmente, de acordo com as denúncias,

com o que estamos vendo na cidade, nada foi resolvido. A tendência é só piorar. É

por isso que faço aqui este registro, este apelo, caro deputado federal Marçal Filho,

do Mato Grosso do Sul, que está aqui também conosco e é presidente da Comissão
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Especial da PEC 90, que será discutida agora na próxima fase do Plenário. Venho

aqui, sim, denunciar a falta de compromisso da Cemig com o fornecimento de energia

à nossa cidade de Montes Claros e à nossa região, mas também quero parabenizar,

agradecer ao presidente Márcio Utsch, ao prefeito, aos secretários daquele momento,

que fizeram de tudo para que a empresa fosse para a cidade. Parabenizo também o

prefeito  atual,  Ruy  Muniz,  que  também  agora  está  participando  do  início  dessa

administração  e  conseguiu  ajudar  na  realização  desse  sonho,  desse  trabalho  da

Alpargatas na nossa cidade.

Tenho certeza de que, se Deus quiser, será essa Alpargatas, sim, a grande mola

que  irá  sustentar  toda  a  economia  da  nossa  cidade,  até  trazendo  mais

desenvolvimento para nossa cidade e para nossa região. Um abraço, presidente, e

muito obrigado.

O presidente (deputado Paulo Lamac) - Parabéns ao deputado Tadeu Martins Leite,

pela pertinente e oportuna intervenção sobre uma temática tão relevante para o Norte

mineiro e para todo o Estado de Minas Gerais.

* - Sem revisão do orador.

Interrupção dos Trabalhos Ordinários

O presidente - A presidência, nos termos do § 1º do art. 22 do Regimento Interno,

interrompe os trabalhos ordinários para receber a Comissão Especial da Câmara dos

Deputados destinada a emitir parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição

90/2011, que inclui o transporte público como direito social.

- A ata desse evento será publicada em outra edição.

Reabertura dos Trabalhos Ordinários

O presidente (deputado Paulo Lamac) - Estão reabertos os nossos trabalhos.

Encerramento

O presidente - A presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a

continuação  dos  trabalhos  e  encerra  a  reunião,  convocando  as  deputadas  e  os

deputados  para  a  especial  de  logo  mais,  às  20  horas,  nos  termos  do  edital  de

convocação. Levanta-se a reunião.
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ATA DA 18ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS DA

PESSOA COM DEFICIÊNCIA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 17/10/2013

Às 10h45min, comparece na Sala das Comissões a deputada Liza Prado. membro

da  supracitada  comissão.  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 subscreve. A presidência informa

que  a  reunião  se  destina  a  discutir  e  votar  proposições  da  comissão.  A seguir,

comunica o recebimento da seguinte correspondência: ofício da Sra. Márcia Castro

Fernandes,  superintendente-geral  da  Associação Mineira  de  Reabilitação,  em que

presta  informações  acerca  da  acessibilidade  nas  proximidades  da  instituição.  A

presidente  acusa  o  recebimento  da  seguinte  proposição,  da  qual  designou  como

relator o deputado mencionado entre parênteses: Projeto de Lei nº 4.522/2013, no

turno único (deputada Ana Maria Resende). Nesse momento, registra-se a presença

do  deputado  Cabo Júlio  (substituindo  o  deputado  Almir  Paraca,  por  indicação  da

liderança do MSC). A seguir,  a presidência passa a palavra às Sras. Kátia Ferraz

Ferreira, presidente do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa com

Deficiência;  Denise  Martins  Ferreira,  representante  do  Conselho  Regional  de

Psicologia; Maria José Almeida Santos Ribeiro; e aos Srs. José Guilherme Castro,

representante do Sistema Solidariedade de Comunicação; e Alisson Dias, professor.

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, 31 de outubro de 2013.

Liza Prado, presidente - Glaycon Franco - Sebastião Costa.

MANIFESTAÇÕES

A Assembleia  Legislativa  aprovou,  nos  termos  do  art.  103,  III,  "b"  a  "d",  do

Regimento Interno, as seguintes manifestações:

de  congratulações  com  a  comunidade  de  São  Gotardo  pelos  98  anos  de

emancipação desse município (Requerimento nº 5.688/2013, do deputado Bosco);
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de congratulações com a comunidade de Alfenas pelos 144 anos de emancipação

desse município (Requerimento nº 5.706/2013, do deputado Pompílio Canavez);

de  congratulações  com  a  comunidade  de  Campo  Belo  pelos  134  anos  desse

município (Requerimento nº 5.753/2013, do deputado Duarte Bechir);

de congratulações com a comunidade de Frutal pelos 126 anos de emancipação

desse município (Requerimento nº 5.829/2013, do deputado Bosco);

de congratulações com a comunidade de Carmo do Paranaíba pelos 126 anos de

emancipação desse município (Requerimento nº 5.830/2013, do deputado Bosco);

de  congratulações  com  a  comunidade  de  Pouso  Alegre  pelo  aniversário  desse

município (Requerimento nº 5.860/2013, do deputado Fábio Cherem);

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 (Requerimento nº 5.904/2013, do deputado Sávio Souza Cruz);

de congratulações com o Sr. Alexandre Santos Porto, bombeiro militar, pelo belo

trabalho  de  desenhista  que  desenvolve  nas  horas  vagas  (Requerimento  nº

5.907/2013, do deputado Cabo Júlio);

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  dos

bombeiros militares, realizados em Belo Horizonte (Requerimento nº 5.908/2013, do

deputado Cabo Júlio);

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 (Requerimento nº 5.911/2013, do deputado Cabo

Júlio).

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

julgamento  do crime conhecido como "massacre de Felisburgo"  (Requerimento nº
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5.964/2013, da Comissão de Direitos Humanos);

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 (Requerimento nº 5.965/2013, da Comissão de Direitos Humanos);

de repúdio à Secretaria Municipal de Esportes de Belo Horizonte tendo em vista a

pouca  divulgação  da  20ª  Corrida  Rústica  para  Pessoas  com  Deficiência

(Requerimento nº 5.972/2013, da Comissão de Pessoa com Deficiência);

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  julgamento  do  “massacre  de  Felisburgo”  (Requerimento  nº

5.981/2013, da Comissão de Direitos Humanos);

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 (Requerimento nº 5.982/2013, da Comissão de Segurança Pública);

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 (Requerimento

nº 5.983/2013, da Comissão de Segurança Pública);

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 (Requerimento

nº 5.984/2013, da Comissão de Segurança Pública);

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 (Requerimento nº 5.985/2013, da Comissão de

Segurança Pública);

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
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documentação de motos importadas supostamente praticadas pelo delegado Geraldo

Toledo Neto (Requerimento nº 5.989/2013, da Comissão de Direitos Humanos).
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 5 DE NOVEMBRO DE 2013

ATAS

ATA DO EVENTO REALIZADO NA 79ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 31/10/2013

Presidência dos Deputados Adelmo Carneiro Leão e Paulo Lamac

Sumário:  Destinação  da  interrupção  dos  trabalhos  ordinários  -  Composição  da

Mesa - Seminário da Comissão Especial da Câmara dos Deputados sobre a Proposta

de Emenda à Constituição nº 90/2011.

Destinação da Interrupção dos Trabalhos Ordinários

O  presidente  (deputado  Paulo  Lamac)  -  Destina-se  esta  parte  da  reunião  à

realização do Seminário da Comissão Especial da Câmara dos Deputados sobre a

Proposta de Emenda à Constituição nº 90/2011.

Composição da Mesa

O presidente  -  A presidência  convida  a  tomar  assento  à  mesa os  Exmos.  Srs.

deputado federal  Marçal  Filho,  do  PMDB do  Mato  Grosso  do  Sul,  presidente  da

referida  comissão;  e  deputado  federal  Nilmário  Miranda,  do PT de Minas Gerais,

relator da Comissão Especial da Câmara dos Deputados destinada a emitir parecer

sobre  a  Proposta  de  Emenda  à  Constituição  nº  90/2011,  que  inclui  o  transporte

público como direito social; a Exma. Sra. deputada federal Luiza Erundina, autora da

PEC nº  90/2011;  e os  Exmos.  Srs.  deputado federal  Isaías  Silvestre,  do  PSB de

Minas Gerais;  deputado federal  Padre João,  do PT de Minas Gerais;  e deputado

Rogério Correia.

Seminário da Comissão Especial da Câmara dos Deputados sobre a Proposta de

Emenda à Constituição nº 90/2011

O presidente - Composta a Mesa, passamos a condução dos trabalhos ao deputado

federal Marçal Filho, do PMDB, presidente da Comissão Especial da PEC nº 90.

O  coordenador  (deputado  federal  Marçal  Filho)  -  Boa  tarde  a  todos.  Os  meus

cumprimentos às senhoras e aos senhores presentes. É uma satisfação estar aqui e

pisar pela primeira vez em solo mineiro, eu que venho do Mato Grosso do Sul. Sou

deputado federal pelo quarto mandato e resolvi assumir esse desafio do meu partido,
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PMDB,  que  me  indicou  como  presidente  da  Comissão  Especial  que  aprecia  a

Proposta de Emenda à Constituição nº 90, da nossa querida e combativa deputada

federal Luiza Erundina, do PSB de São Paulo.

Uma mulher que tem uma trajetória brilhante na política brasileira, experiente no

Executivo,  tratou  exatamente  deste  assunto  que  estamos  debatendo  hoje.  As

manifestações  nas  ruas  trouxeram  à  tona  o  assunto  do  transporte  público,  do

transporte coletivo e colocaram-no em pauta. Quero cumprimentar o colega deputado

federal Isaías Silvestre, brilhante parlamentar da Câmara federal. Dividimos sempre a

tribuna no Pequeno Expediente, estamos sempre presentes no Plenário. Encontro-me

muito com ele no Plenário da Câmara federal. Somos 503 deputados federais; então,

muitos parlamentares não se conhecem, cruzam-se raramente devido ao número.

Mas, no caso do Isaías, temos relacionamento no Plenário da Câmara, onde a nossa

presença  é  contumaz,  na  tribuna.  Quero  cumprimentar  também  o  nosso  relator,

deputado federal Nilmário Miranda, que possui uma história brilhante neste país em

prol  dos  direitos  humanos  e  é  nosso  colega.  Era  seu  admirador  antes  de  ser

deputado federal, quando ele já aparecia, se notabilizava por suas posições políticas.

Hoje  é  uma  satisfação  estar  ao  lado  dele  e  da  deputada  Luiza  Erundina.

Cumprimento ainda o nosso anfitrião, deputado Paulo Lamac, deputado estadual da

Assembleia  Legislativa  de  Minas  Gerais,  que  abriu  as  portas  para  que  aqui

estivéssemos, dando oportunidade para discutirmos esse assunto tão importante, que

parece simples, mas, à medida que vamos nos aprofundando, percebemos o quanto

é importante debatê-lo e chegar a um consenso sobre ele.

Todos sabem que a democracia não é um sistema político perfeito, mas é o melhor

que existe e tem um preço. Às vezes as coisas demoram para acontecer, mas é bom

que  seja  assim,  porque  todos  têm  oportunidade  de  participar.  Ontem  mesmo,

estávamos lá, eu e os colegas parlamentares, e tínhamos a certeza absoluta do início

da votação do Código de Processo Civil. Todos os líderes estavam em consenso, mas

ao final, por uma questão ou outra, ela foi adiada para a semana que vem. Tenho

certeza de que aqui, na Assembleia Legislativa, é da mesma forma, porque vivemos

em uma democracia e temos de discutir isso firmemente. Eu, particularmente, como

presidente, estou muito empenhado nessa proposta de emenda à Constituição para
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colocar o transporte público como um direito social. Estou fazendo o máximo esforço

para  que tenhamos a  aprovação ainda este  ano na comissão especial,  e  que já

possamos estar com ela em Plenário. Por se tratar de emenda à Constituição, haverá

dois turnos na Câmara e dois no Senado. Talvez não consigamos aprovar a medida

in totum,  porque dependemos das duas Casas. Mas, com certeza, vamos votar em

novembro, na comissão especial, e dali vamos fazer, junto às nossas lideranças e ao

presidente da Câmara federal, gestões para que entre na pauta ainda este ano, por

se tratar de assunto importante.

Quero passar a palavra agora ao nosso relator, deputado Nilmário Miranda, ou à

deputada Luiza Erundina. Graças ao cavalheirismo do deputado Nilmário Miranda e,

evidentemente, pela competência, passo a palavra à deputada Luiza Erundina.

A deputada federal Luiza Erundina - Boa tarde a todos e a todas, aos internautas e

aos telespectadores que estão nos acompanhando. Saúdo esta Mesa, que nos dá

alegria e orgulho de estarmos juntos, numa fronteira comum, não apenas em relação

a essa PEC, mas também às questões de interesse do País, suprapartidariamente, o

que faz com que a nossa presença no Congresso tenha efetividade e eficácia a partir

da atuação de pessoas como estes companheiros que se encontram aqui.

O  companheiro  Nilmário  Miranda,  velho  militante  da  democracia  e  dos  direitos

humanos, continua tão bom ou melhor do que foi ou era. É sempre um prestígio e um

estímulo militar a favor desse companheiro onde ele estiver, independentemente da

causa que estiver defendendo, pois, com certeza, são causas de interesse popular.

Quero  saudar  o  deputado  federal  Marçal  Filho,  presidente  da  nossa  comissão

especial, pois realmente tem-se dedicado a essa tarefa, tem-se empenhado para que

essa comissão chegue a bom termo no tempo necessário, ou seja, para que não se

espere mais que três anos, pois apresentamos essa PEC em 2011, antes mesmo da

mobilização dos jovens pelo passe livre. Já estávamos militando com os jovens do

Movimento Passe Livre, os quais, desde 2005, 2006, deram-se conta da importância

dessa causa e a abraçaram. Foi isso que possibilitou que a Câmara dos Deputados e

a Comissão de Constituição e Justiça se empenhassem para que a matéria viesse à

discussão. Constituiu-se então uma comissão especial, que tem como presidente o

deputado Marçal e como relator o nobre deputado Nilmário Miranda, com o apoio de
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companheiros  como o  Isaías  Silvestre  e  todos  os  que  fazem  de  seus  mandatos

instrumentos a serviço da luta e do interesse popular.

Saúdo o Paulo,  nosso companheiro  que preside  esta reunião,  um militante  das

causas populares, e as deputadas e os deputados presentes. Sei que também há

vereadores  e vereadoras  aqui.  Aliás,  a primeira  coisa que perguntei  ao  Paulo  foi

quantas deputadas havia na Assembleia Legislativa. Ele me deu os números, e achei

a porcentagem muito pequena. Não chega aos 30% das cotas que defendemos nas

chapas eleitorais.  Por isso faço um apelo aos mineiros e às mineiras: precisamos

aumentar esse número, pois somos mais da metade dos eleitores e da sociedade,

entretanto, somos sub-representadas. Aqui há apenas quatro mulheres no meio de

setenta  e  poucos  deputados,  e  há  apenas  9%  na  Câmara  dos  Deputados.  Isso

desmerece a democracia brasileira. Se pensarmos na metade dos negros e negras

ou  afrodescendentes  que  compõem  a  sociedade  brasileira,  constatamos  que  o

percentual é menor que o nosso, das mulheres, que estamos no Congresso Nacional.

Aliás,  não  há  um  índio  no  Congresso  Nacional,  prova  de  que  ainda  estamos

engatinhando na consolidação e na construção da democracia do nosso país. Mas

estamos aqui.

Vamos valorizar as conquistas, os avanços, o que o povo conquistou até agora,

mas é preciso avançar, sobretudo, nos direitos sociais, no transporte e na mobilidade

urbana.  A própria  legislação,  a  Constituição Federal,  já  reconhece esse direito.  A

Carta  das  Nações  Unidas  reconhece  o  transporte  e  a  mobilidade  urbana  como

direitos. Ela completa 65 anos neste ano, e a Constituição, 25 anos, portanto estamos

atrasados no reconhecimento constitucional desse direito.  Não se trata apenas de

incluir o art. 6º da Constituição junto com a saúde, a educação, a segurança pública e

o transporte coletivo. Isso gera direitos e, ao gerar direitos, gera dever do Estado e

dos governos de garantir políticas públicas que enfrentem os custos de um serviço

público  essencial.  Hoje  os  custos  recaem  somente  sobre  o  usuário  direto,  o

trabalhador, a trabalhadora, o usuário do transporte sobre rodas, do trem e do metrô.

Isso tem de se reverter  e,  no mínimo,  o conjunto da sociedade deve socializar  a

cobertura desses custos, que são muito pesados, chegando a 30% do orçamento do

trabalhador,  o  que  é  absolutamente  insuportável.  Então  é  disso  que  trata  esta
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comissão.

Estamos percorrendo várias capitais, assembleias legislativas e estados para dividir

com  a  cidadania  a  criação  de  construções  políticas  para  conseguirmos  aprovar

rapidamente essa PEC na Câmara dos Deputados e no Senado em dois turnos, para

que 2014 não passe sem que esse direito esteja consagrado na Constituição Federal.

Deixo aqui  meus cumprimentos à juventude e aos participantes do Passe Livre.

Vocês estão nos ajudando muito, vocês nos trouxeram uma grande força. Sem vocês,

provavelmente  essa PEC apresentada em 2011 ainda estaria  engavetada.  Foram

vocês que desengavetaram essa PEC na Câmara dos Deputados.

Estou feliz de estar em Minas, em Beagá. E deixo minha homenagem a essa figura

emblemática  que  não deixa  de  aparecer  em  nosso coração,  a  D.  Helena  Greco,

mulher extraordinária que lutou pela democracia, pela anistia, pelas eleições diretas,

lutou pelos direitos de homens e mulheres deste país. Minha homenagem a essa

mulher fantástica, extraordinária, que é sempre uma inspiração para nós, mulheres, e

também para os homens democratas deste país. Muito obrigada.

O  presidente  -  Registramos  a  presença  dos  vereadores  Gilson  Reis  e  Arnaldo

Godoy.

O coordenador - Com a palavra, o relator da PEC nº 90, deputado federal Nilmário

Miranda.

O deputado federal Nilmário Miranda - Boa tarde, amigos e amigas. É um prazer

estar nesta Assembleia, onde fui deputado em 1986 e 1990. Sempre estamos aqui

participando de audiências e outros momentos da Assembleia. Cumprimento o ilustre

presidente deputado federal Marçal Filho e o presidente desta comissão, deputado

Paulo Lamac; nossa querida Erundina, amiga de velha data; Isaías Silvestre; nossos

deputados estaduais Rogério Correia, Adelmo Carneiro Leão e André Quintão, e a

deputada estadual Liza Prado.

Fiquei encarregado de organizar esse evento aqui,  e em São Paulo foi a nossa

querida  amiga.  Buscamos  um  modo  diferente  das  audiências  anteriores,  fizemos

várias, até já criamos uma massa crítica muito boa para essa discussão do transporte

como direito social, no art. 6º da Constituição. Discutimos com o Fórum Nacional da

Reforma Urbana, uma luta antiga pelo transporte como direito social; o Conselho das
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Cidades, do Ministério das Cidades; a Associação Nacional de Transportes Públicos;

o  Movimento  em Defesa do Transporte  Público,  que  também é antigo;  entidades

empresariais;  o Ipea, que fez um estudo muito interessante, a Nota Técnica nº 3,

discutindo as possibilidades de financiamento, caso o Brasil opte pela tarifa zero, por

uma tarifa radicalmente reduzida; universidades; o movimento do Passe Livre, um

dos primeiros a ser ouvido; a Conam, entidade nacional de associação de moradores;

a  Central  de  Mães Populares;  a OAB;  e  pessoas  como o  Gregório,  uma pessoa

importantíssima para a discussão sobre transporte público no País.

Resolvemos fazer também essas audiências nos estados. Discutimos, por exemplo,

o financiamento.  Surgiu a hipótese de a Cide ser  municipalizada para viabilizar  o

financiamento do transporte para sair desse eixo de usuário. Estamos procurando nos

afastar  disso.  O  usuário  é  quem  paga e  sustenta  o  sistema.  Também discutimos

bastante  a  relação  entre  transporte  e  mobilidade  urbana.  Chegou  a  existir  uma

proposta  de  substituir  a  palavra  “transporte”  por  “mobilidade  urbana”,  o  que  não

aceitamos.  Não acatamos porque mobilidade urbana inclui  transporte individual,  o

automóvel.  O que queremos é colocar em primeiro plano o transporte coletivo de

pessoas.

O que queremos hoje aqui? A PEC nº 90 é muito simples. O art. 6º discrimina os

direitos  sociais,  como educação,  saúde,  cultura,  moradia,  trabalho,  etc.  Temos de

colocar lá o transporte. A ideia é simples, mas muda a lógica do transporte público no

País. Queremos ouvi-los, daí essa audiência pública.  Queremos ouvir  pessoas de

variados lugares na sociedade, sobretudo as dos movimentos sociais,  buscando o

consenso político-social.  O formato de nossas audiências consiste na formação da

Mesa, com quatro ou cinco convidados, sendo que cada um fala por 20 minutos.

Depois a palavra é aberta para de 10 a 12 pessoas. Faremos algo diferente aqui hoje.

Propomos que o tempo nunca ultrapasse 5 minutos, para que possamos ouvir mais

pessoas.

Quem serão os convidados a falar? Quando eu citar os nomes, as pessoas devem

levantar  a  mão  para  que  sejam  identificadas.  Depois  todos  serão  novamente

chamados.  Citarei  o  nome  dos  convidados,  que  falarão.  O  Sr.  Ivanir  Maciel,

presidente  da  Associação  de  Usuários  de  Transporte  Coletivo  da  Região
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Metropolitana de Belo Horizonte. Daqui a pouco ele falará. O Sr. André Veloso, que

está ali e representa a Assembleia Popular Horizontal. Ele tem um projeto de iniciativa

popular para lei orgânica ligado ao transporte como direito social. A Sra. Antônia de

Pádua,  coordenadora da Central  de Movimentos Populares de Minas  Gerais,  que

lidera o movimento pelas moradias. A Antônia está ali. A Sra. Leila Soares Ferreira,

coordenadora da União Metropolitana de Moradia Popular. Onde está a Leila? O Sr.

Antônio Aleano Barbosa, coordenador da União dos Trabalhadores da Periferia de

Belo  Horizonte.  É  uma  das  mais  antigas  organizações.  O  Sr.  Tiago  Flores,

representante  do  Movimento  de  Reintegração  dos  Hansenianos.  Parece  que  é

morador da comunidade de Citrolândia, em Betim. O Sr. Daniel dos Santos, que é

secretário-geral  da Federação de Associações de Moradores do Estado de Minas

Gerais.  O  Sr.  Fernando  Santana,  presidente  do  movimento  da  Associação  de

Moradores de Belo Horizonte. Ele não veio? Não veio. O Sr. Romeu José Machado

Neto, secretário-geral do Sindicato dos Trabalhadores do Metrô de Belo Horizonte -

Sindimetro.  O  Sr.  Camilo  Leles,  secretário  do  Sindicato  dos  Trabalhadores  de

Transporte Rodoviário de Belo Horizonte.

Também convidamos o vereador Rodnei Ferreira Dias, de Nova Contagem, uma

cidade dentro da cidade; a vereadora Terezinha Berenice de Souza Van Stralen, de

Sabará, também da região metropolitana e a primeira que trabalha diuturnamente

com isso; a vereadora Adriana Lara, de Vespasiano; o vereador Arnaldo Godoy, do

Município  de  Belo  Horizonte,  que  está  em  seu  quinto  mandato;  a  ex-prefeita  de

Contagem, Marília  Campos,  ex-deputada desta Casa e  quem sabe futura;  a Dra.

Luzia de Paiva Reis,  da Defensoria Pública do Estado; o Gilson Reis, vereador e

presidente do Sindicato dos Professores do Estado de Minas Gerais;  a vereadora

Lívia, de São João del-Rei; o companheiro Cláudio Vanderly de Souza, da Empresa

de  Transporte  Transcon,  de  Contagem;  e  a  nossa  querida  companheira  Beatriz

Cerqueira, presidente da CUT de Minas Gerais e coordenadora do Sindicato Único

dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais - Sind-UTE;

Algumas  pessoas  que  não  confirmaram  presença  encontram-se  aqui.  Se  omiti

algum nome, vamos completar a lista. Os deputados André Quintão e Rogério Correia

e  a  deputada  Liza  Prado  não  precisam  constar  na  lista  e  poderão  participar  da



252
____________________________________________________________________________

discussão  a  qualquer  momento.  Vamos  seguir  essa  ordem  e,  se  houver  tempo,

daremos oportunidade para outras pessoas falarem.

Fizemos uma mudança:  o  tempo será de  5 minutos para  exposição.  Ali  há um

relógio, e a pessoa poderá controlar seu tempo quando estiver falando da tribuna.

Poderemos também avisá-los quando o tempo terminar. Queremos dar oportunidade

para que o máximo de pessoas possam falar, não é deputado? Vamos também pedir

para que todos contribuam, respeitando o limite de 5 minutos. Acho que esse tempo é

suficiente. O deputado Isaías Silvestre poderá falar também a qualquer momento. Se

ele quiser, poderá falar agora, antes de ser chamado o primeiro inscrito.

O deputado federal Isaías Silvestre - Boa tarde a todos. Quero parabenizar nosso

deputado Nilmário Miranda, que é o relator dessa PEC tão importante. A importância

dela já se traduz pela vocação da nossa deputada Erundina, com sua sensibilidade

de  mulher.  A  proposição  dela,  em  2011,  fez  com  que  a  realidade  chamasse  o

Movimento Passe Livre para dar-lhe vida.

Hoje,  em  Belo  Horizonte,  na  Assembleia  Legislativa,  está  sendo  realizada  esta

audiência, que é muito importante para nós, mineiros. A deputada Luíza Erundina,

juntamente com nosso deputado Marçal Filho, presidente da comissão, vieram aqui

para engrandecer esta reunião. Está sendo marcada uma data importante para nós,

mineiros, que precisamos reverter esse jogo, que está sendo jogado sem que seja

dado o real valor à vida daqueles que constroem esta nação e este estado.

Parabenizo a deputada Luíza Erundina, de quem nos orgulhamos pelo trabalho que

tem desenvolvido ao longo de sua carreira política. O nosso PSB, com a liderança

que ela exerce, trouxe esse assunto tão importante neste momento. Parabenizo a

Casa, o nosso anfitrião, deputado Paulo Lamac, que nos proporciona este momento

de reflexão. Tenho certeza de que daqui vão surgir mais ideias para construirmos, a

várias mãos, essa propositura que vai mudar a mobilidade urbana em nosso Brasil.

Parabenizo cada um de vocês: os deputados estaduais presentes, a nossa prefeita

Marília Campos, que fez um belíssimo trabalho em Contagem e continua lutando por

aquela cidade. É preciso haver respeito pelos habitantes da nossa Grande BH, de

Ribeirão das Neves, Contagem, Betim e Sabará. Vereadores presentes, vocês vão

fazer a mudança desse modelo modal que está aí. Precisamos nos debruçar sobre
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esse assunto.

Quero  encerrar  minha  fala  parabenizando  também  esses  jovens,  que,  com  o

Movimento  Passe  Livre,  fizeram  com  que  esse  assunto,  essa  matéria,  fosse

valorizada em todos os estados da nossa Federação. Parabéns, deputado Marçal

Filho, Dra. Erundina e nosso Nilmário Miranda, cuja trajetória conhecemos. Aliás, ele

dispensa  qualquer  comentário  sobre  sua  sensibilidade  tanto  na  área  de  direitos

humanos quanto nas áreas de mobilidade e moradia. Nilmário Miranda é sempre um

marco na Câmara dos Deputados, representando Minas Gerais com muita dignidade.

Ficamos  felizes  com  essa  convocação  que  ele,  como  relator,  trouxe  à  nossa

Assembleia Legislativa. Parabéns.

Peço licença para me ausentar, por causa da nossa agenda, mas ressalto que não

poderia deixar de estar aqui neste momento tão significativo da vida de habitante de

nossas Minas Gerais. Muito obrigado.

O  coordenador  -  Nossos  agradecimentos  ao  deputado  Isaías  Silvestre,  nosso

colega parlamentar da Câmara Federal.

Nosso anfitrião já nos explicou como se faz a contagem eletrônica do tempo. Em 5

minutos, o próprio sistema, como o da Câmara dos Deputados, avisa o orador sobre

o tempo. Concedo a palavra, por 5 minutos, a Ivanir Maciel, presidente da Associação

dos  Usuários  do  Transporte  Coletivo  da  Região  Metropolitana  da  Grande  Belo

Horizonte. No último minuto, um apito avisará o orador sobre o tempo.

O deputado federal Nilmário Miranda - Acrescentamos mais dois nomes. Temos um

limite,  Ivanir,  só  para  compartilhar  a  informação,  pois  o  voo  da  deputada  Luíza

Erundina é às vinte horas e pouco. Todos sabemos da dificuldade, portanto, ela tem

de sair daqui às 18 horas, impreterivelmente, e chegaram várias outras inscrições. Já

estamos com 26 pessoas inscritas para falar. Se conseguirmos que todos falem no

tempo  de  5  minutos,  poderemos  abrir  uma  nova  rodada  para  contemplar  outras

pessoas. Ouviremos o máximo de pessoas aqui hoje.

O Sr. Ivanir Maciel - Boa tarde a todos. Inicialmente quero cumprimentar o deputado

federal Nilmário Miranda por trazer até aqui esta comissão especial, que vou chamar

de  caravana  cidadã  itinerante,  que  representa  bem  a  nossa  luta  de  usuários  do

transporte coletivo de ônibus e metrô. Cumprimento também a companheira deputada
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federal  Luiza  Erundina.  Participando  de  movimentos  populares,  acompanho  sua

trajetória política pelo Brasil  e  sempre admirei  seu trabalho. Agora vem com essa

iniciativa  de  retomar  a  aprovação  da  PEC  nº  90,  que  está  desengavetando.  Na

verdade, é uma luta que significa muito para nós, usuários do transporte coletivo de

ônibus e metrô do Brasil.

Conforme o deputado Isaías disse, entendemos que esse modal é perverso. É um

modal  de  mercado,  em  que  nós,  usuários  de  transporte  coletivo,  nos  sentimos

maltratados pelos maus serviços, pelo absurdo das tarifas, pela má qualidade desse

transporte coletivo do Brasil. Aqui em Belo Horizonte não é diferente. Talvez seja até

um dos piores do País. Pagamos caro e não somos atendidos no serviço que nos é

prestado dia a dia.

A UTC participou  juntamente  com os  movimentos  populares  de  Belo  Horizonte

dessa luta da tarifa zero e pela qualidade dos serviços. Portanto, a PEC nº 90 vai

representar diretamente nossos anseios, por isso realmente precisamos realizar uma

luta pelo Brasil afora, conforme a comissão especial está fazendo, para que, por meio

dessa  PEC,  se  torne  direito  social  o  transporte  coletivo  de  ônibus  e  metrô.  Não

aguentamos mais esse serviço tão sucateado, tão absurdo e tão caro. Conforme a

deputada disse, tiram-nos 30% do nosso orçamento.

Percebemos que aqui em Belo Horizonte há pessoas que transitam a pé porque

não têm condições de pagar pelo transporte público na RMBH. Portanto, queremos

fazer  parte  dessa  luta.  A UTC  sempre  estará  presente  e,  no  que  for  possível,

deputado federal Nilmário Miranda, conte conosco. Estamos juntos para abraçar e

levantar essa bandeira. Vamos para a rua fazer com que os deputados federais em

Brasília  se  sensibilizem  com  nossa  luta,  com  nossa  causa  e  aprovem  o  mais

rapidamente possível essa PEC, porque não aguentamos mais. Chega de sermos

explorados e desrespeitados. A UTC traz aqui sua mensagem de participação e de

luta.  Juntos  venceremos  essa  batalha.  Não  vou  falar  muito  porque  sou  mais  de

militância, ou seja, pouco discurso e mais luta.

O coordenador - Muito bom. Agradecemos sua participação. Se todos colaborarem

com o tempo, não deixaremos nossa querida Luiza Erudina perder seu voo. Com a

palavra André Veloso, representante da Assembleia Popular Horizontal, que disporá
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de 5 minutos.

O Sr. André Veloso - Boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar principalmente a

deputada Luíza Erundina e lhe dizer que seu mandato de prefeita de São Paulo foi

uma inspiração para nós. É muito bom poder conhecê-la pessoalmente. Serei breve.

A Assembleia  Popular  Horizontal  é  uma congregação  de  pessoas  oriundas  de

movimentos sociais, que surgiu no calor das manifestações de junho, na tentativa de

dar mais conteúdo político e programático às manifestações das pessoas nas ruas.

Durante nossas manifestações, mais de 3 mil, 4 mil pessoas iam para debaixo dos

viadutos, mas, a partir do segundo encontro, organizamos a assembleia em grupos

de trabalhos - GTs -,  e um desses grupos foi  de mobilidade urbana, que está se

reunindo  há  mais  de  quatro  meses.  Entre  as  diversas  ações  que  fizemos,

denunciamos o sistema de ônibus de  Belo Horizonte,  participamos de audiências

públicas, entramos com denúncia no Ministério Público e tudo mais.

Mas também somos propositivos e encaminhamos um projeto de lei de iniciativa

popular que institui a tarifa zero nos ônibus. Esse projeto está rodando, já faz mais de

um mês que ele  está  aí,  com cerca de 9 mil  assinaturas.  Precisamos de 95 mil

assinaturas para entrarmos com esse projeto na  câmara dos vereadores. O mais

importante é que se tem feito aqui também o debate, trazendo as pessoas para a

causa a fim de entenderem o que está acontecendo, o que caracteriza a situação do

transporte público na cidade, por que é tão importante que o sistema seja gratuito e

por que é uma injustiça tão grande ele ser financiado apenas pelos usuários. Ora,

enquanto todas as pessoas da cidade são beneficiadas pelo sistema, grande parte

delas não contribui.

Queria ressaltar uma coisa do nosso projeto de lei e acho que, no caso dos projetos

municipais, é único. Tivemos apoio da OAB, e isso fez com que nosso projeto de lei

mudasse. Era um projeto de lei ordinária e agora é uma emenda à lei orgânica do

município. Ele é bem enxuto, tem só oito artigos e vai ao encontro do que a deputada

falou. Passando a emenda, teremos uma instituição de direito muito mais forte do que

uma lei ordinária,  pois gera direitos e gera o dever do Estado de produzir  política

pública  para  isso.  É  exatamente  isso  que  estamos  falando.  O  debate  técnico  é

importante,  é  fundamental  discutir  a  questão  da  Cide,  mas  mais  importante  é
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entender  que  isso  é  uma questão  política,  é  uma questão  de  quem  está  dando

dinheiro,  quem está  pagando  e  quem o está  embolsando.  Isso  é  essencialmente

político.

Se vamos discutir na esfera nacional, temos de falar aqui, por exemplo, de reforma

tributária. Porque o sistema de transporte público, assim como o sistema tributário, no

Brasil é regressivo na renda, os mais pobres pagam muito mais do que os mais ricos.

Até hoje não há regulamentação do imposto sobre grandes fortunas, são 25 anos, e

não há essa regulamentação. Além disso, é preciso haver deste governo federal que

está  aí  há  10  anos  políticas  públicas  de  incentivo  ao  transporte  público.  Não  é

possível que até hoje o subsídio ao transporte individual seja 12 vezes maior do que o

subsídio ao transporte público. Só de isenção do IPI foram R$3.000.000.000,00. Por

alto, para instituir tarifa zero a nível nacional, é pela casa de 30 bilhões. Precisamos

fazer essa mudança de verdade. Sobre a tarifa zero em BH, sabemos também que a

mudança  não  pode  ser  só  municipal.  Estamos  colocando  aqui  as  questões

metropolitanas.  O  sistema  metropolitano  é  muito  mais  sucateado,  muito  mais

precário, a máfia do transporte é muito pior nesse sistema. Há os outros municípios

do País que não têm condições de arcar com esses custos. Então, é para fazer um

sistema de tarifa zero nacional.

Estamos discutindo aqui, a partir dessa PEC, que se instituam instrumentos de fato,

que se institua, por exemplo, o fundo nacional de transporte público, um subsídio de

fato ao transporte público. Não podemos ficar aqui só na parte de parlamento. É um

trabalho de desenvolvimento social. Estamos indo para as ruas, fomos para as ruas

na  sexta,  vamos  para  as  ruas  em  novembro  porque  há  chance  de  a  passagem

aumentar de novo.

É isso.  Queria agradecer  ao pessoal  esta  oportunidade de falar  e  de continuar

dialogando. Só uma coisinha: o projeto de lei está rodando aí, a prancheta está aí.

Quem for eleitor de Belo Horizonte, por favor, assine. Não é preciso colocar o título de

eleitor, só o nome completo, o nome da mãe, data de nascimento e assinatura. É

isso, vamos para as 95 mil assinaturas. Obrigado.

O  coordenador  -  Muito  obrigado,  André  Veloso,  representando  a  Assembleia

Popular  Horizontal.  Antônia  de  Pádua,  coordenadora  da  Central  de  Movimentos
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Populares de Minas Gerais. Representante, é verdade.

A Sra. Antônia de Pádua - Boa tarde a todas e a todos. Queria cumprimentar aqui o

deputado federal Marçal Filho e dizer que fico muito feliz, enquanto representante da

Central de Movimentos Populares, de participar deste momento proporcionado pela

sabedoria social. Só a deputada federal Luiza Erundina para proporcionar uma PEC

com conteúdo social para o transporte coletivo. Fiquei duplamente feliz de saber, pelo

Nilmário, que você e ele estavam juntos nessa proposta. Fica fácil divulgar, mais fácil

levar para a frente sabendo que é uma coisa social e que há modelo de moradia

popular que já foi incluído no Capítulo VI da Constituição. A proposta agora é incluir o

transporte  coletivo  também  na  PEC  para  que  ele  tenha  recursos  públicos  para

subsidiar principalmente nós, população pobre deste país.

Assim, ficamos com vontade de falar  algumas coisas, então vou resumir  alguns

pontos.  Quero dizer  que é importante que o transporte público seja confortável  e

pontual para que possamos divulgá-lo e, então, as pessoas que hoje usam tanto o

carro possam dele usufruir. E, principalmente, que não seja tão poluente como é hoje.

Outra coisa é em relação à gestão dos recursos destinados ao transporte público. É

importante  que  se  faça  a  participação  e  o  controle  social  desses  recursos  do

transporte; o planejamento a curto, médio e longo prazo, para a construção do metrô.

E não falo somente  de  Belo  Horizonte,  mas,  no caso aqui,  refiro-me ao de Belo

Horizonte, Minas Gerais. É importante que a população defina os rumos desse metrô,

porque constroem para os grandes centros, mas a população da periferia fica sempre

não  usufruindo  das  coisas  belas  que  acontecem  na  cidade.  Buscar  incentivar  a

construção  de  outros  itinerários  dos  trens  urbanos  na  região  metropolitana,

inicialmente, porque são transportes não poluentes, pontuais, baratos, dos quais a

população acaba não usufruindo.

Construção de bicicletários.  Estimular  seu uso nas  áreas da periferia,  como no

Barreiro e em Venda Nova. Hoje temos muitos bicicletários, mas que ficam muito

restritos a áreas ricas. É chique! Há bicicletário no Mangabeiras, na Savassi, e nós,

da periferia, não temos como andar e compartilhar com os carros, porque, se sairmos

de bicicleta, vamos morrer, pois não há um espaço reservado, os bicicletários. Então

que se  criem também as ciclovias  para  que esse transporte,  que é bacana,  seja
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usado também pela população pobre.

Uma  outra  proposta  é  que  se  tenha  um  conselho  deliberativo  dos  transportes

públicos do Brasil, com participação e controle social,  para que os recursos sejam

acompanhados.  Resumindo,  que os trilhos que estão  aí  sejam usados para levar

mercadorias, que não sejam somente para levar minérios. Hoje vemos, nos trilhos,

vários vagões indo embora com o nosso minério, não há outra utilidade para eles,

que custaram tão caro. Então a proposta é essa. Tinha outras coisas para falar, mas

quero terminar reafirmando que o transporte público deveria ter o controle social, a

participação  efetiva  da  população,  para  que  a  gente  saiba  onde  está  o  dinheiro.

Temos de saber se tem dinheiro para construir, porque, se não tem, temos de ajudar

a buscá-lo. Concretamente, que saibamos os rumos do transporte público no Brasil

todo, especialmente falando de Belo Horizonte, Minas Gerais. Obrigada.

O  coordenador  -  Obrigado,  Antônia  de  Pádua.  Estou  vendo  o  nosso  colega

deputado federal Padre João. Aliás, com uma peculiaridade, se me permite o relator

deputado Nilmário, quando aqui cheguei, deputado Padre João, na tribuna estava o

deputado estadual  Tadeu  e  ele,  generosamente,  chamou-me de  Padre  João.  Ele

falou: “Deputado Padre João, que está ao lado do Paulo”. Eu me senti honrado; e

imediatamente o abençoei. Pois não, nobre relator.

O  deputado  federal  Nilmário  Miranda  -  Tínhamos  convidado  também  um

representante  da  BHTrans.  No  início  ele  não  havia  chegado,  mas  agora  já  está

presente,  é  o Marcos Fontoura.  Ele  também vai  ser  incluído  na lista,  presidente.

Também  está  presente  aqui,  se  quiser  fazer  uso  da  palavra,  nós  vamos  dar-lhe

oportunidade, a Sra. Kátia Ferraz, presidente do Conselho Estadual de Defesa dos

Direitos da Pessoa com Deficiência - Conped.

O coordenador - Com a palavra, por 5 minutos o Sr. Marcos Fontoura, analista de

transporte de trânsito.

O Sr. Marcos Fontoura - Boa tarde a todos. Vou falar rapidamente. O que tenho a

falar é pouco, mas acredito ser bastante importante. Em 1988, a Constituição deu a

todos  nós,  brasileiros,  os  direitos  sociais,  que  foram  oito.  Doze  anos  após,  uma

emenda nos concedeu um novo direito, o direito à moradia. Dez anos se passaram, e

ganhamos  um  novo  direito,  o  direito  à  alimentação.  Três  anos  depois,  então,  os
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deputados estão trabalhando para conceder aos brasileiros um novo direito, o direito

ao transporte.  Mas  vou dizer-lhes,  como cidadão que sou,  e  acredito que muitos

pensem como eu, que nenhum desses direitos nos foi garantido na prática até hoje.

Então, apesar de eu achar que é muito importante que a Constituição nos garanta

esse direito, isso terá efeito pouco prático, infelizmente. Acredito que o movimento

Passe Livre em São Paulo, quando puxou as primeiras manifestações em junho, que

ficaram conhecidas como as Jornadas de Junho de 2013, mostrou aos governantes

que o problema é muito mais sério do que parecia. A população, parece-me, está

dizendo aos governantes, até a mim, que sou gestor público, que algo tem de ser

feito, e com celeridade.

Está aqui  a  nossa presidente  do  Conselho  Estadual  de Defesa dos  Direitos  da

Pessoa com Deficiência, que está ao meu lado no Conselho Municipal da Pessoa

com Deficiência, todos os meses. A disputa que fazemos é que o transporte tem de

ser para todos, e para todos com dificuldade de locomoção, com dificuldade visual e

com dificuldade de pagamento. Sabemos que, do jeito que estamos hoje executando

a gestão do transporte coletivo, essa não é a rota. Ela precisa ser modificada. As

grandes cidades do Brasil estão implantando sistemas modernos de BRT. Até hoje

não vi nenhum sistema projetado de BRT que atenda a todas as pessoas.

Deputada, não tenho a solução, mas posso dizer que o exemplo que a senhora deu

em São Paulo é fundamental para todos nós. Quando Erundina foi prefeita de São

Paulo,  ela  não se contentou em fazer  a  gestão  como todos  os  prefeitos  sempre

fizeram. Ela disse que iria  implantar  a tarifa  zero na cidade.  Não conseguiu,  mas

disse  que queria implantar.  Então,  estamos precisando de mais  pessoas  como a

deputada Erundina, que anunciem que querem fazer, para que a população lhe dê

forças. Naquele momento, a população de São Paulo, bem como a câmara, não a

apoiaram a ponto de fazer com que isso acontecesse. E tanto Erundina como Lula

vêm dizendo,  há  muito  tempo,  que os movimentos sociais  precisam pressionar  o

governo na direção que eles dizem que querem ir, e, mesmo assim, as coisas são

muito difíceis.

Então, queria dizer, deputada, que fico muito honrado de estar aqui no mesmo lugar

que a senhora.  Acho a  iniciativa  muito  positiva,  mas acho que,  efetivamente,  ela
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pouco nos trará de resolutividade para o dia a dia das pessoas que estão usando e

necessitando do transporte coletivo, aliás, usando muito mal. Muito obrigado.

O deputado federal Nilmário Miranda - Marcos, depois de acionada a campanhia,

ainda há mais 1 minuto.

O coordenador - Com a palavra, o vereador Arnaldo Godoy, do Município de Belo

Horizonte.

O  vereador  Arnaldo  Godoy  -  Boa  tarde,  cumprimento  a  Mesa  na  pessoa  da

Erundina.  Cumprimento  também  a  Kátia,  minha  companheira  no  conselho  das

pessoas com deficiência. A questão da acessibilidade não é somente para nós - não

é,  Kátia?  -  mas  para  todas  as  pessoas,  os  idosos,  as  pessoas  com  dificuldade.

Erundina,  há  uma  lei  do  Lula,  de  2010,  que  previa  ônibus  de  piso  baixo.  Belo

Horizonte teve alguns, mas hoje não há nenhum. É importante que voltemos a essa

tecla.

Quero  dizer  que  quando  Getúlio  Vargas,  em 1953,  dobrou o  salário  mínimo,  a

imprensa, os amigos do capital disseram que o País iria falir, e não faliu. Um salto na

história foi quando construímos, na Constituição de 1988, o SUS. Também os abutres

de ontem disseram que o País iria quebrar, que não daria conta de promover, de dar

saúde ao povo brasileiro. Hoje o SUS é um modelo, inclusive para os  yankees, os

norte-americanos. Quando o Lula instituiu o Bolsa Família, a Globo e seus comparsas

disseram que isso  era  esmola e  que o  Brasil  iria  quebrar,  mas não quebrou.  No

programa Mais Médicos foi a mesma coisa. A corporação gritou, esperneou e o Brasil

segue em frente, ampliando o direito do povo brasileiro à saúde.

Marquinho, quanto ao transporte, tenho convicção de que é um direito social, como

a PEC da Erundina garante. Por isso, se houver vontade política e determinação do

Congresso Nacional e da nossa presidenta, acharemos recursos suficientes para que

o transporte público nacional seja, de fato, um direito público, de todos, e gratuito,

como previu a nossa deputada Erundina, em São Paulo. Há dinheiro, basta procurar

que em algum lugar  desse mundo nós  o  encontraremos:  na  Cide,  como disse  o

Nilmário; na transferência de renda das grandes fortunas; na diminuição do lucro dos

grandes  banqueiros  e  na  taxação  das  grandes  fortunas.  Sempre  há  dinheiro.  É

preciso procurar. Como diz a música do Chico: “procurando bem”, a gente acha tudo.



261
____________________________________________________________________________

É só isso. Um abraço.

O coordenador - Vereador Arnaldo, obrigado. Concedo a palavra a Leila Soares

Ferreira,  coordenadora  da  União  Metropolitana  por  Moradia  Popular.  Ela  não

compareceu. Concedo a palavra a Antônio Aleano Barbosa, coordenador da União

dos Trabalhadores da Periferia de Belo Horizonte - UTP. Também não está presente.

Com a palavra, o Tiago Flores,  representante do Movimento de Reintegração das

Pessoas Atingidas pela Hanseníase - Morhan.

O Sr. Tiago Flores - Boa tarde. Na pessoa do deputado federal Nilmário Miranda,

cumprimento  todos  os  presentes.  Faço parte  do  Morhan,  que  é  o  Movimento  de

Reintegração das Pessoas Atingidas  pela  Hanseníase.  É um movimento  em nível

nacional e tem 32 anos de existência. Como membro desse movimento, também o

represento no Conselho Nacional  dos Direitos  da Criança e do Adolescente e  na

Secretaria Especial de Direitos Humanos da Comissão Interministerial de Avaliação

da Hanseníase.

A discussão  da  mobilidade  urbana  vai  muito  além  das  questões  do  valor  da

passagem e da qualidade do transporte. Nós, que militamos na área da saúde, vemos

a dificuldade que as pessoas portadoras de hanseníase, nosso caso, enfrentam para

utilizar  o  transporte  público  de  que  necessitam.  Geralmente  essas  pessoas

atravessam a cidade para se tratar, porque, em função do preconceito, preferem se

tratar em um posto de saúde distante de sua casa,  para não serem identificadas

como portadoras de hanseníase. Quero lembrar que estamos falando de uma doença

milenar e que o Brasil ocupa o 1º lugar na prevalência da hanseníase - em números

absolutos, o Brasil só perde para a índia, mas, em prevalência, ele é o 1º do mundo,

com 33 mil novos casos ao ano.

Voltando à mobilidade urbana,  a melhoria do  transporte público é  a solução do

trânsito  das  grandes  metrópoles,  que  não  têm  outra  saída.  E  isso  tem  reflexos

também na saúde do trabalhador, que acorda às 4h30min, sai de casa às 5 horas,

viaja por 2 horas, em um ônibus lotado, para pegar serviço às 7 horas; ao final do dia,

a  jornada  de  volta  é  a  mesma.  Certamente,  isso  vai  adoecendo  a  pessoa.  Se

pesquisarmos os dados do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - Cerest

-, veremos quantos trabalhadores estão doente em função do stress, porque, além de
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trabalhar,  eles  têm  de  enfrentar  o  trânsito.  Se  pesquisarmos  os  dados  do  INSS

relativos a acidentes de trabalho, veremos que muitos afastamentos ou pagamentos

de auxílio-doença a cargo do INSS também têm a ver com o  stress. A pessoa fica

estressada, porque viaja para chegar ao trabalho e viaja para voltar para casa. Outro

aspecto  é  que,  nas  grandes  metrópoles,  grande parte  da  população de rua  está

nessa condição por falta de dinheiro para ir para o trabalho e voltar para casa todos

os dias;  então essas pessoas deixam para ir  para casa aos finais  de  semana e,

durante a semana,  ficam ali,  habitando a rua,  para ficar  mais  perto do  serviço e

economizar aquele dinheiro, que pode ser usado em outras coisas. Então discutir a

questão do transporte como direito  social engloba áreas que vão muito além das

questões da tarifa, da qualidade do transporte e do ônibus, em si.

Para  encerrar,  gostaria  de  fazer  uma  reflexão.  Pela  Consolidação  das  Leis  do

Trabalho - CLT -, na empresa que oferece transporte ao trabalhador, porque o local de

trabalho não é servido de transporte público, o horário de deslocamento de casa até o

serviço,  e vice-versa,  é contado como horas de trabalho.  Então esse trabalhador,

além de ter  um transporte melhor,  de qualidade, não paga por ele e ainda tem o

tempo de deslocamento contado como hora de trabalho. Com os outros trabalhadores

acontece totalmente o contrário. Estes, além de terem uma percentagem descontada

do seu salário,  não têm um transporte de qualidade e também não trabalham 44

horas semanais, porque, se somarmos às suas 44 horas semanais as 24 horas ou 28

horas que gastam com o deslocamento, pensando nas 4 horas que gastam por dia,

no mínimo, para ir de casa para o trabalho, e vice-versa - considerando 2 horas para

ir  e 2 horas para voltar  -,  veremos que eles trabalham em torno de 70 horas por

semana.  Mas  acham  que  trabalham  44  horas  semanais!  Então  essa  questão  da

mobilidade urbana vai muito além dessa discussão, e acho que o direito à tarifa zero

é a primeira de grandes conquistas que ainda poderão vir. Obrigado.

O  presidente  (deputado  Adelmo  Carneiro  Leão)  -  Obrigado,  Tiago.  Concedo  a

palavra ao Sr. Daniel dos Santos, secretário-geral da Federação das Associações de

Moradores do Estado de Minas Gerais - Famemg -, que dispõe de até 5 minutos.

O  Sr.  Daniel  dos  Santos  -  Boa  tarde  a  todos  e  a  todas.  Parabenizo  o  nosso

companheiro Nilmário Miranda por esta iniciativa; e a companheira Luíza Erundina. Vi
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o brilho nos seus olhos quando o Nilmário assumiu novamente a nossa presidência.

Precisávamos muito dele lá para as coisas seguirem.

Só  farei  uma  pequena  correção:  sou  secretário-geral  da  Famemg,  sou  diretor

financeiro da UTC e sou da Conam. Pela Conam, sou do Conselho Nacional das

Cidades e do Comitê de Mobilidade Urbana da Secretaria Nacional de Transporte e

Mobilidade Urbana.

A Antônia  de  Pádua  falou  aqui,  e  eu  só  queria  fazer  uma  ponderação  e  um

agradecimento. A nossa presidente da República reconheceu o trabalho do Comitê de

Mobilidade  Urbana  e  do  Conselho  Nacional  das  Cidades  e  nos  deu  a  tarefa  de

discutir  esse  pacto  social.  Abrimos  um  site para  todo  o  Brasil,  recebemos

contribuições  de  várias  instituições,  e  estamos  ainda  negociando.  Nesse  mesmo

tempo veio a PEC nº 90, que contribuirá muito com essa discussão nacional. Assim

que terminarmos esse documento, passaremos à presidente da República, que fará

uma discussão com os governos e os municípios em relação à PEC.

Queria  chamar  a  atenção para  o  fato  de  que,  junto  a  isso,  estamos  discutindo

também a Lei nº 12.587, que é uma luta de todos nós. Isso que o Nilmário fez aqui é

importante para nós, porque o mais importante da lei é que os prefeitos reconheçam

e  deem  condição  para  que  a  sociedade  participe  da  discussão  do  plano  de

mobilidade urbana, que todos os municípios com mais de 20 mil pessoas terão que

elaborar até 2015. Então acho que é muito importante essa força que ele nos deu.

Nós,  da  Fameng,  junto  com  os  outros  companheiros,  com  as  outras  entidades

nacionais,  temos  feito  uma discussão  muito  grande  no  Estado  de  Minas  Gerais.

Criamos  um  fórum  sobre  mobilidade  urbana,  e  esse  fórum  desencadeou,  na

Assembleia Legislativa, a cujo presidente agradecemos, uma discussão bacana em

relação à mobilidade urbana, tema que esta Casa colocou como prioridade em 2013.

Já houve várias discussões em reuniões presididas pelo deputado Paulo Lamac e já

foi realizado seminário, entre outras coisas.

Era isso que eu tinha a dizer. Estamos com uma dificuldade muito grande para fazer

essa  discussão.  Acredito  que  tiraremos  isso  das  mãos  daqueles  que  dizem  ser

nossos  companheiros,  mas  que  estão  aí  só  para  ganhar  dinheiro,  que  são  os

empresários,  para  que  consigamos  fazer  um  transporte  público  coletivo  e  não
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precisemos  pagar  passagens.  Que  também  não  estejamos  devolvendo  isso  aos

empresários para que eles embolsem os valores e não nos ofereçam transporte, não

tenham nenhum respeito por nós, principalmente no tocante ao modal a pé.

Estou falando só em relação a  Belo  Horizonte.  Se verificarmos o tamanho dos

passeios,  veremos que em alguns não há condição de passarmos.  Hoje,  com as

obras  em  Belo  Horizonte,  fica  um ônibus  atrás  do  outro,  enquanto  nas  Avenidas

Antônio Carlos, Cristiano Machado e em outros locais há um corredor enorme, e uma

pessoa só namorando dentro do carro, ou passeando, ou coisa dessa natureza. E os

ônibus com quase 60, 70 pessoas, andando um atrás do outro, como o companheiro

disse aqui, e assim levamos quase duas, três horas para chegarmos a nossas casas.

Temos o nosso fórum estadual e gostaríamos, Nilmário, de dar sequência a ele.

Esse fórum voltará a se reunir com todas as entidades que estão aqui e com outros

companheiros. Estamos aguardando o que foi decidido na Conferência das Cidades

em  termos  de  mobilidade  urbana  e  o  que  saiu  dos  trabalhos  feitos  aqui  nos

seminários da região metropolitana e no seminário metropolitano do Vale do Aço para

darmos sequência aos trabalhos. Faremos isso porque, se só ouvirmos a audiência e

não  nos  reunirmos  de  três  em  três  meses  para  saber  se  as  coisas  estão

acontecendo, acabamos não saindo do lugar.

Não  sei  se  contribuí,  mas  gostaria  de  agradecer,  mais  uma  vez,  a  todos  os

companheiros, não só ao Nilmário. O interesse é de todos nós, porque o sofrimento

não é nosso, é de todos. Obrigado.

O coordenador - Obrigado, Daniel, pela sua contribuição. Concedo a palavra a Kátia

Ferraz Ferreira, presidente do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa

com Deficiência, que disporá de 5 minutos.

O deputado federal Nilmário Miranda - Antes de Kátia iniciar sua fala, gostaria de

anunciar a presença - se conseguirmos incluir mais gente - da companheira Cláudia

Pires, secretária de Habitação de Nova Lima, a quem passaremos a palavra em outro

momento;  e  estão  presentes  nesta  audiência,  pelo  Partido  dos  Pensionistas

Aposentados e Idosos do Brasil,  e pediram que registrássemos a presença deles:

Antônio Silva Júnior e Paulo Bossi.

A Sra. Kátia Ferraz Ferreira - Boa tarde. Gostaria de agradecer especialmente ao
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deputado  Paulo  Lamac,  que  entrou  em  contato  conosco  e  que  está  com  a

responsabilidade  de  atuar  em  favor  do  segmento  das  pessoas  com  deficiência.

Agradeço o convite. Como presidente do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos

da Pessoa com Deficiência, a gente tem a responsabilidade de vir aqui compartilhar

essa  informação,  ainda  mais  com  a  importante  presença  do  governo  federal  na

pessoa dos deputados federais. Obrigada por estarem aqui conosco neste momento

de importante  discussão.  Em vários  outros  momentos estivemos  discutindo sobre

mobilidade  urbana.  Realizamos  um  fórum  técnico  aqui  e  outros  eventos,  que

percorreram o Estado de Minas Gerais, sempre aqui tentando acompanhar com os

companheiros  de  Belo  Horizonte  Marcos  Fontoura  e  Arnaldo  Godoy,  que sempre

estão conosco para falarmos sobre o tema.

O segmento de pessoas com deficiência,  em muitas instâncias, é um incômodo

para discussão,  porque ainda se imagina um momento de assistencialismo desse

segmento.  Entretanto,  essas  pessoas  hoje  estão  colaborando  para  o

desenvolvimento  das  cidades.  Temos  diversas  situações  que  geram  e  trazem  a

deficiência: a violência urbana, os acidentes com armas de fogo e a violência contra

mulheres. Temos inúmeras situações que geram a deficiência. Então, não há como o

segmento  de  pessoas  com  deficiência  ficar  fora  da  discussão  em  termos  de

mobilidade, em termos de desenvolvimento das cidades.

Nesse sentido,  todo o segmento aqui  vem, falando com responsabilidade e em

nome de todos. Estamos prontos para ser colaboradores no desenvolvimento de um

país, de uma cidade mais justa para todos, com acesso a todos os serviços, com

direitos e deveres de colaborar para que isso aconteça. A gente quer uma cidade

acessível para nós, a gente quer que os gestores vejam esse segmento não como um

segmento à parte, mas como um segmento que contribui.

Estamos  aqui,  a  propósito  de  todos  esses  modais,  sempre  firmes  e  enfáticos.

Queremos produtos e processos em nosso favor para que a gente possa oferecer

essa contribuição. Não há como falar do segmento fora disso. Quero agradecer-lhes.

O Conselho Estadual de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência está à

disposição desta Assembleia Legislativa e dos deputados presentes, para colaborar a

fim de que essa política seja executada. Agradeço a presença de todos. Estamos à
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disposição. Muito obrigada.

O  coordenador  -  Obrigado,  Kátia,  pela  contribuição  a  esta  audiência  pública.

Concedo a palavra a Romeu José Machado Neto, do Sindimetro.

O  Sr.  Romeu  José  Machado  Neto  -  Boa  tarde  aos  senhores  e  às  senhoras

presentes e aos membros da Mesa. Sou diretor  do Sindicato dos Metroviários de

Minas  Gerais.  Em  primeiro  lugar,  gostaria  de  agradecer  aos  deputados  federais

Nilmário Miranda e Marçal Filho e à deputada federal Luiza Erundina a iniciativa que

está sendo tomada aqui hoje de discutir a questão do transporte como um direito

social.

Nós, do Sindicato dos Metroviários, sempre, desde sua fundação, lutamos e nos

mobilizamos  para  que  o  transporte  fosse  acessível,  e  não  excludente.  Ou  seja,

lutamos para que todos usufruam de um serviço que, no nosso entendimento -  e

acreditamos  que  no  da  maioria  dos  presentes  -,  é  uma  obrigação  e  uma

responsabilidade do governo. Como representante dos trabalhadores da Companhia

Brasileira  de  Trens  Urbanos,  do  metrô  de  Belo  Horizonte,  quero  destacar  a

importância dessa PEC para o setor de transporte de passageiros especificamente.

Gostaria também de chamar a  atenção de todos para  o seguinte  fato:  por  que

estamos hoje discutindo a PEC nº 90? Ela estava parada desde 2011 na Câmara dos

Deputados  e  só  voltou  ao  cenário  nacional  após  as  manifestações  ocorridas  em

junho, que tiveram como alvo principal o pedido de redução de tarifa. Esse foi o foco

das manifestações. Aliás, foi o foco do início delas: redução das tarifas, luta por um

transporte  de  qualidade,  com  uma tarifa  acessível  ou,  como  alguns  movimentos

defendem, tarifa zero.

É muito importante também não nos esquecermos de que os que são contra a tarifa

social, a tarifa zero, são os mesmos que defendem que o transporte público deve ficar

na mão dos empresários para que explorem e aumentem o preço das passagens.

Conforme entendimento do nosso sindicato, isso é uma coisa que contraria o próprio

serviço oferecido.

Se todos nós precisamos nos deslocar para o trabalho, a escola ou o local de lazer,

se é responsabilidade do Estado oferecer esse serviço, por que entregá-lo à iniciativa

privada? Por que fazer com que o transporte, a tarifa gere lucro para os empresários?
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Há outros meios de o governo chamar os empresários para participar da construção

do transporte. Por exemplo: o atual metrô de Belo Horizonte foi construído por meio

de licitações para suas obras, compra de máquinas, de trens e de equipamentos. As

empresas  que  ganharam  a  licitação  construíram-no,  e  hoje  ele  funciona  sem

investimento,  mas  está  funcionando.  Não  é  necessário  que  a  iniciativa  privada

administre ou gerencie o transporte. Ela pode, sim, participar da sua construção. E

pronto! Daí para a frente, é responsabilidade do governo assumir. Não compete mais

à  iniciativa  privada  interferir  e  gerenciar  preços  de  tarifa.  É  responsabilidade  do

governo oferecer uma tarifa social.

Como o tempo é muito curto, para concluir quero dizer que nós, do Sindicato dos

Metroviários,  chamamos  todos  os  movimentos  a  se  unirem  a  nós  na  luta  que

acreditamos ser de todo cidadão: fazer com que o sonho de uma tarifa social seja

realizado.  Se dependermos das políticas públicas,  seremos passados para trás e,

consequentemente, a iniciativa privada continuará dominando o setor de transporte. É

o que querem fazer com o metrô. Diga-se de passagem, hoje a tarifa do metrô custa

R$1,80 e há seis anos não tem reajuste. Isso só é possível porque está nas mãos do

governo federal. Se isso for passado para a iniciativa privada, acontecerá o ocorreu

no Rio de Janeiro: estadualizaram e privatizaram o metrô, e hoje as pessoas pagam,

pelo mesmo metrô, R$3,50. É isso aí. Obrigado.

O coordenador - Obrigado, Romeu, do sindicato dos metroviários. Com a palavra, o

Sr.  Camilo  Leles  de Assis  Moreira,  secretário  do Sindicato dos Trabalhadores em

Transportes Rodoviários de Belo Horizonte e Região.

O Sr. Camilo Leles de Assis Moreira - Cumprimento o deputado federal Nilmário

Miranda,  em  nome  de  todos  os  presentes,  por  haver  tomado  essa  iniciativa  do

transporte  como  direito  social.  Hoje,  sou  representante  dos  trabalhadores  em

transporte rodoviário em Belo Horizonte. Nosso companheiro acabou de falar da falta

de investimento  no metrô,  e a  maioria  da população é dependente  do  transporte

público rodoviário. Estamos juntos com a população no dia a dia, somos favoráveis a

um transporte justo para todos. Gostaria de pedir às autoridades presentes para olhar

não somente  para  os  usuários  mas também para  os  trabalhadores  do transporte

coletivo,  que  fazem  parte  dessa  luta.  Atrás  desses  ônibus  sucateados,  tem  o



268
____________________________________________________________________________

motorista, que também está correndo risco de vida, e vemos a ganância por parte dos

empresários, que não querem dar manutenção.

Não  estou  aqui  para  falar  diretamente  da  situação,  mas  é  bom  esclarecer  às

autoridades que cerca de 30% da nossa categoria rodoviária está afastada, seja por

estresse, seja por problemas lombares, enfim, por falta  de condições de trabalho.

Existem locais em que não há sequer um lugar para o trabalhador rodoviário fazer as

suas necessidades. Essa é uma exigência que estamos fazendo, brigando no dia a

dia para melhoria das condições desses trabalhadores do transporte rodoviário.

Outra coisa que quero ressaltar é que acontecem com esses trabalhadores uma

média  de  150  assaltos  por  mês,  considerando  apenas  o  que  é  registrado  em

ocorrência  policial.  E  peço  a  ajuda  das  autoridades  porque  menores  de  idade,

usufruindo da lei que os protege, batem na cara de motorista e de cobrador. Isso é

um absurdo, pois o trabalhador sai às 4 horas, 3 horas, não tem horário certo, tem

que seguir a escala, sofrem pressão dos empresários, sofrem advertência e tudo o

mais. Diante dessa situação, além de os menores não quererem pagar passagem,

ainda usufruem do benefício da lei que os protege, obrigando o motorista a respeitá-

lo, ameaçando-o de morte e de dar-lhe um tiro. Isso tudo foi-nos relatado, e peço

ajuda das autoridades. Na sexta-feira passada, fomos obrigados a ir para a porta da

empresa que faz a linha Pindorama-Boa Vista. Os usuários sentiram a necessidade

do ônibus no seu bairro. Nós paralisamos essa linha por causa desses assaltos.

Então, peço a compreensão de todos, das autoridades presentes, da população e

dos usuários para que nos ajudem, porque o trabalhador rodoviário vivencia no dia a

dia as mesmas dificuldades do usuário, os mesmos constrangimentos com assaltos.

Ele está junto, porque sai todos os dias no mesmo horário. E quero deixar claro que

transporte público é para atender a população, e não para gerar lucro para patrão.

Muito obrigado, e que todos saiam daqui vitoriosos.

O coordenador - Muito obrigado pela participação. Concedo a palavra à ex-prefeita

de Contagem e futura componente desta Casa, Sra. Marília Campos.

A Sra. Marília  Campos -  Boa tarde a todos e a todas.  Cumprimento a Mesa,  o

deputado federal Marçal Filho, a deputada federal e companheira Luiza Erundina, o

deputado  federal  Nilmário  Miranda  e  o  deputado  estadual  Adelmo.  Parabenizo
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também o deputado Paulo Lamac, por ser o coordenador desta audiência pública.

Estamos numa discussão muito importante hoje em Belo Horizonte. Acredito que

ela é uma discussão muito importante para toda Minas Gerais, para todo o Brasil e,

em particular, para a Região Metropolitana de Belo Horizonte. Estamos discutindo a

emenda proposta pela Erundina, que coloca a questão do transporte público como

direito social. Queria indagar dos deputados federais se não é o caso também - não

sei  se  isso  está  contemplado  -  de  discutirmos  competências,  de  discutirmos

responsabilidades, de discutirmos financiamento.

Por que digo isso? Porque todas as vezes em que estamos diante de problemas tão

sérios, como o de garantir o direito ao cidadão de ir e vir, de garantir o direito ao

cidadão  de  ter  acesso  aos  equipamentos  de  lazer,  de  saúde,  de  educação,  de

emprego,  de  oportunidades,  vamos  esbarrar  no  problema  de  quem  é  a

responsabilidade  de  garantir  esse  direito  de  ir  e  vir.  Citarei  algumas  questões

concretas.  Sou  de  Contagem,  uma  cidade  de  600  mil  habitantes.  Na  Região

Metropolitana de Belo Horizonte, o gerenciamento do transporte coletivo é feito pelo

município, por intermédio da autarquia Transcon, assim como pelo Estado de Minas

Gerais, por meio do gerenciamento da Secretaria de Estado de Transportes. Mais de

60% do transporte coletivo de Contagem, que é municipal e metropolitano, são de

responsabilidade do Estado. Portanto encontrar uma solução de financiamento, de

garantia  de qualidade e de universalização do serviço é uma responsabilidade do

município e do Estado.

Com  qual  problema  sempre  nos  deparamos?  Quando  estamos  diante  de  um

problema como esse, vira um jogo de empurra. Pensemos na questão do metrô de

Belo Horizonte. Vou ficar avó e não verei esse metrô funcionando. O problema é de

quem? Quem não fez o projeto? Quem fez o projeto? Quem não executou a obra?

Quem executou a obra? A responsabilidade do financiamento é do governo federal, é

do governo estadual ou é do município? O certo é que, no caso do metrô, temos uma

empresa estatal, que é a Metrominas, da qual faz parte o Estado, Belo Horizonte e

Contagem. Ela é responsável pela gestão do metrô. Só que a Metrominas não existe.

No entanto cabe a ela a responsabilidade de licitação dos projetos de ampliação do

metrô. Não sei, deputada Erundina e deputado Nilmário Miranda, se não temos de
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avançar  nessa discussão  de  competências.  Do  contrário,  sempre  que  estivermos

diante desse problema, não haverá responsável para resolver a questão.

Concordo com você, que disse que não há eficiência prática, mas acredito que essa

emenda  cria  condições  para  começarmos  a  resolver  o  problema.  Se  pudermos

avançar na discussão de competências e financiamentos, teremos de quem cobrar,

porque hoje não temos. Obrigada.

O coordenador - Obrigado, Marília Campos. Concedo a palavra à Dra. Luzia de

Paiva Reis, da Defensoria Pública Estadual. Passemos adiante? Com a palavra, o Sr.

Gílson Reis.

O  vereador  Gilson  Reis  -  Boa  tarde,  deputada  Erundina  e  deputado  Nilmário

Miranda.  Gostaria  de  cumprimentar  todos  os  companheiros  e  companheiras

presentes. Penso que este debate é extremamente importante para todos nós que

moramos na cidade, participamos dos movimentos sociais e estamos na luta pelo

transporte público de qualidade nas nossas cidades, na região metropolitana e em

todo o País.

A  jornada  de  junho  e  julho  começou  justamente  com  essa  luta,  ou  seja,  o

movimento começou em Salvador, em São Paulo, no Rio Grande do Sul, em Porto

Alegre, esparramou-se pelo Brasil, criando as condições para a luta do povo, naquele

período de junho e de julho.  Penso, companheiros, que aqui,  em Belo Horizonte,

devemos ter uma definição clara do que queremos construir, a partir do movimento de

Belo Horizonte, daqueles que lutam pelo transporte público de qualidade.

Temos feito um debate, na câmara de vereadores de Belo Horizonte, no sentido de

construir um movimento de luta para ser debatido, dentro do PPAG, na Prefeitura

Municipal de Belo Horizonte, um programa que crie condições de mobilização e de

luta para a construção do movimento popular do transporte público.

Penso  que  nós,  de  Belo  Horizonte,  precismos  discutir  as  opções  criadas  pela

Prefeitura Municipal,  nos últimos anos, fundamentalmente no atual governo do Sr.

Márcio Lacerda. Primeira questão: no PPAG de 2014-2017, está previsto para o Corta

Caminho, um programa do governo municipal, em torno de R$1.200.000.000,00 para

o  transporte  individual,  transporte  de  carros,  e  de  veículos  individualizados.  O

transporte público de massa nos dá uma previsão orçamentária definida daquilo que



271
____________________________________________________________________________

o prefeito municipal de Belo Horizonte deverá investir nos próximos anos.

Não  temos,  por  parte  da  prefeitura,  um  programa que  viabilize  um  projeto  de

transporte  coletivo.  Só  para  termos  uma ideia  -  isso  já  foi  dito  -,  o  BRT é  uma

proposta que não consegue mais resolver o transporte de massa; é algo já superado

pelo  processo  histórico.  Nos  últimos  dias,  estamos  vendo  uma  proposta  de

construção  do  BRT  para  Betim,  para  Neves  e  para  a  região  metropolitana,  em

detrimento de uma discussão de transporte de monotrilho, de trilho e de metrô que

possa resolver o problema do transporte de massa de Belo Horizonte.

Penso,  companheiros e companheiras,  que a discussão em torno desse projeto

apresentado aqui, hoje, é decisivo para a discussão das grandes metrópoles e das

grandes cidades. O Movimento Passe Livre está construindo essas alternativas em

todo o  País,  juntamente  com parlamentares  e  movimentos  sindical  e  social.  Eles

precisam,  de  forma  decisiva  e  definitiva,  incorporar  esse  debate  em  torno  do

transporte público de massa nas grandes cidades. As manifestações de junho e de

julho, como eu disse inicialmente, trouxeram isso como elemento central. Parece-me

que  grande  parte  dos  prefeitos  e  governadores  ainda  não  escutaram,  de  forma

definitiva, aquilo que as massas estão dizendo em relação ao transporte público.

Em  Belo  Horizonte,  uma  pesquisa  realizada  recentemente  aponta  que  um

trabalhador dessa cidade demora em torno de 1 hora e meia para se deslocar de seu

serviço  para  casa.  Ou seja,  estamos vivendo um caos no transporte  público  nas

grandes cidades. É preciso que a sociedade - e falo no caso de Belo Horizonte -

tenha consciência de que o projeto estabelecido pela Prefeitura Municipal de Belo

Horizonte, pelo Poder Executivo da cidade, para os próximos quatro anos, não diz

respeito ao transporte de massa e sim ao transporte individual daquelas pessoas que

têm abarrotado a cidade de veículos, em uma perspectiva em que não há construção

coletiva.  Portanto,  penso  que  precisamos  nos  mobilizar.  Há  uma  CPI  em  Belo

Horizonte que precisa ser instaurada. Existe uma caixa-preta do sistema. As famílias

que operam o sistema público de Belo Horizonte estão há 60 anos e continuarão por

mais 25 anos, porque o contrato com essas empresas foi prorrogado. Não há vínculo

com a qualidade do serviço prestado. O faturamento anual é de R$1.200.000.000,00.

Penso  isso  em  uma perspectiva  de  lucro,  porque sequer  há  competitividade  das
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empresas, pois é cativa a exploração e a concessão do transporte público. O retorno

do lucro é extraordinário.

Esse é um problema não só de natureza social, urbana e popular, mas também de

natureza  econômica.  Precisamos,  a  partir  desta  discussão  e  dos  debates  que

estamos travando em Belo Horizonte e na região metropolitana, criar condições para

mobilizar a sociedade nessa perspectiva. A Assembleia Popular Horizontal e outros

setores  têm  vinculado  essa  luta  a  uma  perspectiva  de  mudança  do  modelo  de

transporte público e à construção de alternativas populares para o transporte público

nas grandes cidades. Muito obrigado.

O  coordenador  -  Nossos  agradecimentos  ao  Gilson.  Convido  a  fazer  uso  da

palavra, por 5 minutos, a vereadora Lívia, de São João del-Rei.

A vereadora Lívia Guimarães - Companheiro Nilmário, na sua pessoa cumprimento

os demais componentes da Mesa. Para quem não me conhece, meu nome é Lívia

Guimarães, sou vereadora do PT em São João del-Rei. É um prazer muito grande

estar  participando deste debate,  já que essa discussão também abrange a minha

cidade. A luta pelo transporte, da qual também participo, vem desde 2002. Eu tinha 15

anos à época, e lutávamos pelo passe livre na cidade. Durante dois anos, junto com o

companheiro Cristiano Silveira, então vereador na cidade, conseguimos implantar o

passe  livre  para  os  estudantes.  Uma  cidade  que,  naquela  época,  tinha  80  mil

habitantes - hoje está em torno de 90 mil habitantes - conseguiu implantar um projeto

pioneiro por dois anos. Depois esse projeto foi derrotado por questões judiciais, pois o

poderio econômico das empresas conseguiu achar, por meio de vários advogados,

uma brecha para derrubar nossa conquista.

No entanto, essa conquista marcou nossa região, e São João del-Rei conseguiu

sair na frente nesse quesito. Hoje ela é uma das cidades que têm o meio-passe. Não

é o ideal, mas já é um caminho para nós que lutamos pelo transporte. O meio-passe

é o primeiro  passo.  Ainda não desistimos do passe livre  em São João del-Rei  e

queremos ampliá-lo. Quando ouvi o companheiro falar sobre a questão da saúde no

transporte, lembrei que a Universidade Federal de São João del-Rei nos procurou,

durante meu mandato, para que ampliássemos o passe livre na cidade aos doentes

mentais,  porque,  o  transporte  influencia  no  tratamento  de  pessoas  com  doenças
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mentais. Então, não podemos diminuir o debate sobre transporte. Precisamos dar a

esse tema a visibilidade que merece e precisa.

Quero chamar a atenção de todos para discutirmos o transporte e a mobilidade

urbana nas cidades de médio e pequeno portes. Às vezes, ao discutirmos o metrô,

vemos que ele é inviável para uma cidade de quase 90 mil habitantes. Então, temos

de discutir também ciclovias, transporte de qualidade e com preço justo. As empresas

fecham as tabelas, e não sabemos exatamente quanto custa uma passagem em São

João del-Rei. Sabemos o que pagamos, mas não sabemos o lucro das empresas.

Cidades como São João del-Rei precisam discutir transporte, e estão fazendo isso.

Lá, uma comissão especial sobre transporte foi criada. Estamos discutindo um novo

edital, pois o edital de licitação que havia sido feito no governo passado foi cancelado

pela justiça por irregularidades.

Então, junto com as manifestações de junho, também surgiu a oportunidade de São

João del-Rei ter um novo começo na área de transporte. E é para isso que, junto com

vocês, quero discutir as melhorias não só em nossa cidade, mas também em todo o

Estado e em todo o Brasil. A melhoria nessa área é muito importante para todos nós.

O  coordenador  -  Obrigado,  vereadora  Lívia.  Com  a  palavra,  Cláudio  Vanderley

Souza, representante do Transcon.

O Sr. Cláudio Vanderley Souza - Boa tarde a todas e a todos. Cumprimento a Mesa,

na pessoa do deputado Nilmário Miranda. Gostaria de dizer que represento um órgão

público de gerenciamento de transporte da cidade de Contagem. A prefeita Marília

Campos já começou a descrever Contagem como uma cidade que tem problemas

sérios  de  mobilidade  urbana.  A  cidade  cresceu  desordenadamente  e  possui

importantes rodovias com dificuldade de transposição, as quais cortam a cidade e

criam as cidades segregadas. Na verdade, a força do parque industrial, da Ceasa,

das distribuidoras e atacadistas é muito grande. A população sofre com essa estrutura

urbana.  Estamos  à  frente  da  autarquia  municipal  de  transportes  gerenciando  um

sistema  que,  de  certa  forma,  é  antigo,  cujas  linhas  de  transporte  ainda  se

caracterizam como linhas diametrais que ligam a cidade, passando por áreas centrais

e periféricas ligando-as. Temos grande dificuldade de gerenciar esse sistema.

No governo passado, da prefeita Marília Campos, foi desenvolvido um projeto de
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reestruturação desse sistema chamado Contagem Integrada. Foi classificado para o

PAC 2 do governo federal - Mobilidade Médias Cidades. Fomos contemplados com

um recurso importante da ordem de R$206.000.000,00. O governo que assumiu, o

governo do prefeito Carlin Moura, encampou a proposta e a colocou como prioridade

para  Contagem.  Criou,  inclusive,  um  instituto  de  planejamento  urbano  para

desenvolver esse projeto. Apostamos nele como uma forma de mudar totalmente a

característica de Contagem no que tange à mobilidade urbana e transporte público. E

também está contemplado o BRT nesse sistema, que reestrutura todo o sistema e

criação de terminais, etc.

Acompanhando o que a prefeita  falou em relação à questão das competências,

sabemos que Contagem sofre com a concorrência, entre aspas, entre dois sistemas:

o municipal  e o metropolitano.  Ficamos imaginando,  não é,  prefeita,  quando esse

projeto for levado adiante e for implantado, qual será o nível de discussão entre esses

dois sistemas? Não é fácil. De qualquer forma, contamos com eles para modificar a

cara de Contagem.

Gostaria de dizer também que somos reféns de um sistema tarifário,  no qual  o

usuário paga pela tarifa. Isso para nós é uma frustração muito grande como técnicos,

porque no final somos os guardiões da tarifa.  Enquanto a população necessita de

melhor transporte, infelizmente temos de vigiar a oferta para que essa tarifa não suba

demasiadamente. As manifestações do meio do ano foram importantes no sentido de

chamar  a  atenção  para  a  tarifa.  Houve,  por  parte  do  município,  uma  certa

desoneração com a questão do PIS,  Cofins  e ISS,  mas R$0,10 não representam

quase nada de importante  na  redução da tarifa.  A nossa participação aqui,  como

órgão público, é justamente apoiar a iniciativa da PEC nº 90 e outras iniciativas em

relação à desoneração da tarifa e sua redução, porque sabemos e sentimos na pele,

como órgão gestor, a dificuldade que temos em ofertar um transporte de qualidade.

Agradeço a participação. Muito obrigado.

O presidente (deputado Paulo Lamac) -  Concedo a palavra ao Rodinei  Ferreira

Dias, vereador de Contagem.

O vereador Rodinei Ferreira Dias - Gostaria de saudar o deputado Marçal Filho,

presidente;  a  deputada  federal  Luíza  Erundina;  os  deputados  federais  Nilmário
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Miranda  e  Padre  João;  e  os  deputados  estaduais  Adelmo  Carneiro  Leão,  nosso

companheiro,  e  Rogério Correia,  grande companheiro.  Quero  cumprimentar  a  ex-

prefeita Marília Campos, de Contagem, grande companheira, e a ex-vereadora Letícia

da Pena, em cuja pessoa cumprimento a todas e a todos.

Fui contemplado pela fala das companheiras e dos companheiros que estiveram

nesta tribuna, mas gostaria de deixar aqui também a luta de Contagem, que, a cada

dia que passa, se estende às outras cidades. Acompanhamos em Belo Horizonte, por

ser muito próxima essa luta. Não bastassem os ônibus cheios, as passagens caras,

nós nos deparamos agora com o transporte público sem cobrador. Os empresários, a

meu ver de forma ilegal, começaram a colocar em Contagem, em Belo Horizonte e

em outras cidades, o chamado Micrinho, por ser menor que os ônibus convencionais.

Colocaram  o  motorista  sem  o  cobrador.  Daí  partiram  para  o  chamado  Micrão.

Aumentaram um pouco o tamanho do ônibus e, ainda sem cobrador,  continuaram

esse serviço  escravo.  Agora,  como infelizmente  a  Justiça  ainda permite  que isso

aconteça, estamos vendo os ônibus convencionais com o motorista trabalhando sem

o cobrador.

Companheiras  e  companheiros,  fico  satisfeito  de  ver  a  Câmara  dos  Deputados

vindo ao encontro da nossa luta, da luta dos movimentos sociais. Às vezes achamos

que  estamos  sozinhos  nessa  luta  em  nossa  cidade.  Acompanho,  deputada Luiza

Erundina, a luta de V. Exa. pela internet e pela TV. Esses dias, fazendo uma análise

na Câmara dos Deputados, percebi,  na página de V. Exa.,  que, de 1989 a 2002,

quando foi prefeita de São Paulo, como disse nosso companheiro que já fez uso da

tribuna,  V.  Exa.  teve  a  coragem de falar  até a  respeito  da  tarifa  zero.  Vemos as

companheiras e os companheiros fazendo essa luta em Belo Horizonte. Queremos

encampar essa luta, que é o fim da dupla função, mas gostaria que a Câmara dos

Deputados  a  levasse  a  Brasília.  Lançamos  a  campanha  em  Contagem,  dizendo:

“Motorista não é cobrador”.  Chega desse abuso que os empresários têm feito em

Contagem,  em  Belo  Horizonte  e  nas  grandes  cidades,  porque  esse  lucro,

companheiras e companheiros, não vemos. Dizem que aumentaram os ônibus, que

as pessoas deixaram de andar em pé. Muito pelo contrário, e as manifestações de

junho e julho nos alertaram.
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Moro na  região  mais  carente  de  Contagem.  Graças  a  Deus,  melhorou muito  a

nossa condição na administração da prefeita Marília. Quase 30 mil pessoas saem de

lá para trabalhar, porque é uma região dormitório. Percebemos que elas ainda saem

daquela região penduradas na porta e têm de pagar passagem.

Deixo  o  apelo  da  Câmara  Municipal  de  Contagem  e  desse  humilde  e  simples

vereador que tem lutado. Às vezes, sinto-me sozinho, mas agora me reencontro com

V. Exa, presidente desta comissão, e com todos os deputados e deputadas, a fim de

melhorar  a  vida  das  pessoas,  principalmente  daqueles  que mais  precisam.  Muito

obrigado.

O coordenador - Muito obrigado, vereador Rodnei, de Contagem.

O deputado federal Nilmário Miranda - Gostaria de registar a presença do Sindicato

dos Metroviários de Pernambuco.

O coordenador -  Com a palavra,  a vereadora Terezinha Berenice de Souza,  de

Sabará.

A vereadora Terezinha Berenice de Souza van Stralen - Boa tarde a todas e a todos

presentes. Gostaria, em primeiro lugar, de agradecer e de parabenizar o deputado

federal,  companheiro  Nilmário  Miranda,  por  essa  iniciativa;  a  companheira  Luíza

Erundina,  pelo seu trabalho,  pela  sua dedicação -  pessoa pela  qual  temos muito

respeito,  principalmente pela sua luta;  os  deputados presentes;  o deputado Paulo

Lamac, à frente das lutas relativas aos problemas metropolitanos; o deputado Marçal

Filho;  o  deputado  Padre  João;  o  deputado  Adelmo  Leão  e  o  deputado  Rogério

Correia.

Como sabarense, não poderia deixar de falar de trem. Recordando-o, lembro que

percorria  o  subúrbio  e  as  nossas  cidades.  Não  podemos,  realmente,  deixar  de

enfatizar  a  importância  e  a  necessidade  do  fortalecimento  do  transporte  público,

especialmente  do  fortalecimento  dessa  luta,  da  volta  das  linhas  que  faziam

antigamente  esses  roteiros  e,  inclusive,  a  luta  por  sua  expansão  na  região

metropolitana. Isso já foi falado. Estamos vendo, por meio da agência metropolitana,

alguns  estudos  serem  iniciados.  Acreditamos  que  a  aprovação  da  PEC  nº  90,

considerando  o  transporte  direito  social,  realmente  é  um  avanço.  Não  que  isso

garanta  sua  efetividade,  mas  as  lutas  estão  avançando  passo  a  passo,  e,  num
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determinado momento, podemos dar um salto qualitativo.

Ouvi a companheira Lívia falando de todas as lutas da população de que participou.

A  minha  trajetória,  também,  como  moradora,  pertencente  de  uma  comunidade,

sempre foi ligada à luta pelo transporte, avançando espaço a espaço, avançando de

acordo com o próprio movimento da urbanização. Cada segmento da população que

passa a residir em um local, passa a pedir extensão das linhas, ou seja, estamos

nessa luta cotidiana e precisamos realmente dar um salto qualitativo.

Acredito que a transformação e a aprovação dessa PEC representa para nós um

salto  qualitativo,  assim  como representou  a  saúde,  quando  incluída  como  direito

social, direito de todos e dever do Estado. Isso abre também caminho para propostas

que hoje parecem utópicas, mas que, na realidade, não são, como a tarifa zero, a

gratuidade  do  transporte.  Espero  que  elas  possam  ser  colocadas  de  uma forma

ampla e efetiva.

O que os outros expuseram, realmente, atingiu-me, especialmente a fala da nossa

ex-prefeita Marília Campos. Os problemas que vivemos em Sabará são os mesmos,

como os do duplo e triplo gerenciamentos, pois temos uma região conurbada com

Belo Horizonte em que entra também a BHTrans.

Realmente,  não há solução.  Estamos discutindo o tempo todo,  fazendo abaixo-

assinado,  a  população  faz,  dirige-se  ao  DER,  mas  sem  solução;  dirige-se  ao

município, por exemplo, com relação à integração de tarifas, mas não se resolve o

problema.  Há  morador  de  Sabará  que  paga  quatro  tarifas  para  chegar  a  Belo

Horizonte: sai do Bairro Pompéu; para; vai para o Centro, até chegar ao seu destino.

Muitas vezes, tem de pagar quatro tarifas.

Nesta semana, discutindo com o secretário de transporte de Sabará na Câmara

Municipal,  ele  falava  da  impossibilidade  de  integração.  Há  a  linha  do  circuito  do

município, com um gerenciamento, e a linha que é gerenciada pelo DER; portanto

não havia  possibilidade de solução.  Então,  o jeito  seria  a gratuidade,  já  que não

podemos  integrar  tarifas  nem  reduzi-las.  Para  mim,  essas  coisas  devem  ser

resolvidas e levadas mais a sério, pois a população está cansada e precisamos de

uma solução maior para os nossos problemas.

Gostaria  de  lembrar  que  estamos  aqui  envolvidos  numa questão metropolitana.
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Assim, uma discussão metropolitana sobre metrô e BRTs é fundamental. Voltamos,

então, a enfatizar a importância da frente pela cidadania metropolitana, criada durante

a elaboração do plano diretor da região metropolitana e que precisa avançar. Muito

obrigada.

O coordenador - Com a palavra, a vereadora Adriana Lara, de Vespasiano.

A vereadora Adriana Lara - Boa tarde a todos e a todas. Cumprimento a Mesa e os

presentes,  na  pessoa  da  deputada  federal  Luiza  Erundina.  Pela  raridade  das

mulheres na política, cumprimento, repito, todos na sua pessoa.

Sinto-me atingida  com  todas  as  exposições,  mas  gostaria  de  levantar  algumas

questões e vou começar de trás para frente. A educação e a saúde foram garantidas

com muito custo, e hoje é um direito termos os conselhos para acompanhar e discutir

o controle social. Conhecemos as dificuldades de cumprir minimamente o fluxograma

da implementação.  Não é preciso reinventar  a roda,  pois  o orçamento está ali.  A

assistência social precisa ter critérios. Não é para todo o mundo. Depois tivemos a

proposta da moradia, e os municípios, para a implementá-la, fizeram parcerias com

as empresas.  De zero  a três  salários  mínimos,  quase nenhum município  e muito

menos as empreiteiras se preocuparam em implementar  esse direito  fundamental.

Então, não vamos conseguir a implementação.

Temos agora a proposta da gratuidade do transporte, fundamental ser garantida,

mas  estamos  num  gargalo  muito  grande.  Estou  falando  não  como vereadora  de

Vespasiano, mas como cidadã metropolitana. Basta ver o que acontece dentro de

Belo Horizonte, em que todos os municípios sofrem com as ingerências do Estado no

que diz respeito ao transporte. Não há integração de tarifas, de pontos de ônibus,

muito menos de terminal. Escutei, numa mesa, com promotores e outros pares, dos

representantes do DER e da Setop que, em Belo Horizonte, Betim e Contagem era

mais  difícil,  mas nos outros municípios fazem o que querem. Diziam isso quando

discutiam  o  terminal  metropolitano.  Eu  estava  com  a  Terezinha  escutando  essa

barbaridade.

Então,  estamos diante de um desafio.  Um companheiro que passou aqui  agora

disse que, na hora da aplicação do recurso público na efetivação de política pública, o

mercado quer o filé, ou seja, as PPPs.
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Sabemos  que,  na  maioria  das  vezes,  na  implementação  das  políticas  públicas,

estas são todas negociadas com o capital privado, quem vai ganhar é ele. Em Minas

o contrato de transporte é de 30 anos, e é o pior transporte que temos. Os ônibus são

sucatas,  estão  quebrados.  Vocês  verão  nos  principais  corredores  os  ônibus

quebrados, parando. Isso não é invenção.

Podem falar  que é de graça, mas alguém está pagando. Não é de graça, é um

direito social. Temos de deixar claro que isso é um direito social, que alguém está

pagando. Hoje aquelas propagandas nas traseiras dos ônibus pagariam muita coisa.

Pagamos uma passagem muito cara, e eles ganham dobrado pelo preço cobrado.

Temos  de  defender  a  tarifa,  o  acesso  ao  transporte  público  para  todos,

independentemente de ser pobre, rico, doente ou trabalhador. Isso não importa. O

transporte público é para todo o mundo. Se formos fragmentar isso - hoje o direito é

de zero a três ou até quatro salários mínimos, ou isso ou aquilo -, não se resolverá

nada. Alguém irá ganhar a nossas custas. Selecionar ou fragmentar não resolverá o

problema.

Gostei muito do que ele disse, mas sinto muito dizer que estamos andando para

trás. Estou até na dúvida: qual a diferença entre o social e o público? Estamos com

problemas em definir isso porque hoje quem está comandando é o privado. O Estado

não consegue - quando falo Estado não estou falando do governo de Minas Gerais,

estou falando do poder público - efetivar de fato as políticas públicas. Muito menos

nós,  cidadãos,  conseguimos  garantir  o  controle  social.  Existe  um  esquema

desenhado em que não conseguimos colocar a mão. Qual é o problema?

Precisamos  avançar  mais.  Qual  é  o  prazo  para  implementação?  Qual  direção

vamos dar? Se entra na Constituição ano que vem, será daqui  a quanto tempo?

Vamos sofrer quanto tempo ainda? Parece brincadeira, mas não estamos aqui para

brincar. O povo aqui não quer brincar, muito menos o povo que está lá fora. A cidade

não anda mais. Chega de inventar a roda. Não andamos mais em Belo Horizonte, de

tanto  quebra-quebra.  Agora  vão  quebrar  os  outros  municípios?  Vamos  garantir  a

mobilidade para que todos possam andar  nas cidades e na região metropolitana.

Agradeço a todos a oportunidade. Obrigada.

O coordenador - Vereadora Adriana, obrigado. Concedo a palavra ao nobre colega
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deputado federal Padre João, que enobrece a Câmara dos Deputados.

O deputado federal Padre João - Boa tarde a todos e a todas. Saudação especial

ao deputado Marçal Filho, que é presidente da comissão, e à Erundina, autora. Seja

bem-vinda à nossa querida Minas Gerais. Parabenizo o grande companheiro Nilmário

Miranda, que tem esse grande desafio, pois uma relatoria não é fácil. É importante

fazer esse diálogo com os movimentos sociais, com todas essas organizações, com

os estados e com os governos. Essa não é uma tarefa tão fácil, vocês sabem.

Quero dizer que amanhã, às 14 horas, estaremos aqui com o nosso companheiro

Anselmo, que é deputado em Rondônia. Vamos discutir a relação dos agricultores,

dos “pronafianos” com as instituições financeiras. Esse é um desafio enorme. No dia

8, também às 14 horas, estaremos na mesma comissão do deputado Paulo Lamac, a

quem  cumprimento  e  agradeço  por  estar  sempre  de  prontidão  e  acolher  esse

debates. Deputado Nilmário, dia 8 vamos estar aqui com o deputado federal Pedro

Uczai,  nosso  companheiro  de  Santa  Catarina.  Ele  é  coordenador  da  Frente

Parlamentar das Ferrovias. Alguém já falou da importância do trem, inclusive do trem

urbano. Já temos em Belo Horizonte estruturas de trem.

A interligação com os outros municípios da região metropolitana é muito importante,

e para isso já temos um projeto em fase avançada, embora se reivindique um projeto

ainda mais ousado, fazendo a ligação também com o Alto Paraopeba.

Creio que avançamos bastante, em termos de direitos sociais, nesses 10 anos, no

acesso ao alimento e à saúde, e em vários outros pontos. Entre eles, é importante

destacar o direito dado aos pobres e aos miseráveis de acesso a bens, como motos e

carros, processo que se iniciou com o presidente Lula e segue com a presidenta

Dilma. Mas, enquanto se deu aos pobres condição de usufruir de determinados bens,

as cidades não se adequaram e não se estruturaram. Assim, houve um crescimento

bem  desengonçado.  Acho  que  esse  é  o  nosso  grande  desafio;  ou  seja,  alguns

avanços causaram-nos transtornos, problemas, mas penso que, de certa forma, esse

é um bom problema, embora penalize muita gente.

Então,  deputados Marçal  e Nilmário  e  deputada Erundina,  que têm a tarefa de

construir um consenso sobre essa PEC, que precisa obter 308 votos favoráveis, o

debate é grande. E vocês sabem que também outros interesses são grandes naquela
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casa.  Mas  estou  reafirmando  o  nosso  compromisso  de  estar  junto  com  vocês,

colaborando nesse processo. Também acho que temos de enxergar que - como disse

a Nívea, se não me engano -, se há um grande gargalo nas regiões metropolitanas,

como aqui, onde as pessoas ficam por 2 horas no trânsito, com um transporte caro e

de péssima qualidade, às vezes inviabilizando até que se conciliem trabalho e estudo,

esse problema também é do interior.  Aliás, é um grande problema no interior.  Há

cidadezinhas  com  40  mil  a  50  mil  habitantes,  onde,  em alguns  horários,  não  há

condições de se transitar.  Então acho que é também nosso desafio buscar vários

modais:  desde  a  bicicleta,  com  ciclovias,  ao  trem  e  ao  metrô,  ou  seja,  desde  o

individual não motorizado ao transporte de massa. Acho que esse é o desafio que

temos pela frente. Um grande abraço. Vocês, que são sempre bem-vindos, contem

conosco nessa luta.

O  coordenador  -  Obrigado,  deputado  Padre  João.  Com  a  palavra,  o  deputado

Adelmo Carneiro Leão.

O  deputado  Adelmo  Carneiro  Leão  -  Boa  tarde.  Quero  saudar  a  companheira

Erundina, dizendo que temos grande admiração por sua história e trabalho - é uma

honra  recebê-la  em  Minas  Gerais,  onde  é  sempre  bem-vinda;  e  os  colegas  e

companheiros  deputados  Marçal  Filho,  Padre  João,  Nilmário  Miranda,  Rogério

Correia e Paulo Lamac.

Quero tratar da questão da mobilidade, do transporte, como um direito social:  o

direito de ir e vir, um direito que nos conduz, em conjunto com os demais direitos, a

uma vida saudável. Ou seja, para que a vida seja plena e saudável e os fundamentos

do Estado Democrático de Direito e da liberdade sejam assegurados, é fundamental

que  seja  inserida  nesse  contexto  a  questão  da  mobilidade,  do  transporte.  Se

consideramos essa condição do transporte como direito,  da tarifa se torna apenas

uma derivada dessa equação complexa.

Não  basta  tratarmos  da  tarifa  zero  ou  da  tarifa  mínima  se  não  tratarmos  das

condições de um sistema nacional de transporte integrado, em que as variáveis da

segurança e das condições de trabalho dos trabalhadores não forem inseridas no

contexto. Então eu queria, para nossa reflexão, tratar dessa questão. Se é direito,

entendo  que  o  fundamento  desse  direito  está  na  ação  do  provedor,  e  o  grande
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provedor do direito é o Estado - o Estado como um todo, não só governos. Analisando

como esse Estado está funcionando e como os governos atuam na manutenção do

Estado, encontraremos algumas questões que são muito relevantes no trato dessa

emenda à Constituição e da questão do transporte e da mobilidade.

Ouvi muitas reflexões tratando do custo elevado da tarifa, dos ganhos de capital da

iniciativa privada, mas quando vejo, por exemplo, no Estado de Minas ser inserido no

custo  da  tarifa  do  transporte  um  imposto  elevadíssimo,  temos  de  levar  em

consideração quem paga esse imposto, o ICMS, que se aplica sobre o transporte

coletivo, o transporte de ônibus principalmente. São as pessoas mais pobres. Se não

pensarmos também numa reforma tributária - e o Congresso Nacional tem grande

responsabilidade  com  essa  situação  -,  apenas  resolveremos  isso  paliativamente.

Então há algumas grandes questões  nacionais  que desafiam permanentemente  o

Congresso  Nacional,  e  o  Congresso  Nacional,  muitas  vezes  ou  quase  sempre

subserviente  ao  Poder  Executivo,  não  resolve  os  grandes  problemas  nacionais.

Quando  trato  do  Poder  Executivo,  é  lá,  aqui  e  alhures.  Infelizmente  temos  uma

relação de Estado em que a questão fundamental, que deve ser resolvida no espaço

dos parlamentos, está sob a forte influência dos Executivos. E quero manifestar aqui

como deputado do PT, cheio de esperança, o desejo de que o governo federal, sendo

nosso ou qualquer que ele seja, comprometa-se com a reforma tributária. Sem essa

reforma tributária, dificilmente poderemos ampliar e avançar em outras conquistas tão

relevantes.

Quero tratar  também da questão do transporte como direito.  Temos,  e estamos

assistindo a isso todos os dias, um direito social, um direito fundamental, um direito

que  faz  parte  das  condições  plenas  de  vida  exercido  nos  limites  que  o  estamos

exercendo. Mesmo que a tarifa seja reduzida a zero, temos a questão da segurança

no transporte. O que está acontecendo hoje no País, em termos de mortalidade no

tráfego,  é  um absurdo.  Não é  só  quem está  sendo transportado que é  vítima.  A

estrutura que estamos vivenciando hoje no transporte é uma verdadeira guerra: 42

mil mortes. E aqui falamos de um transporte que é ágil, mas extremamente perigoso.

Tem havido uma incidência de acidentes com motos elevadíssima,  absolutamente

inaceitável,  e  isso  também  tem  de  ser  levado  em  consideração.  Trata-se  de  um
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direito, e o Estado é seu provedor, o Estado somos nós aqui na Assembleia, mas

também somos nós todos aqui  presentes,  a sociedade como um todo.  Temos de

pensar  nessa  temática  da  segurança  para  podermos  usufruir  desse  direito

indispensável a uma vida saudável, e não sustentáculo de uma verdadeira guerra e

de interesses econômicos.

Por fim, quero colocar também a ideia de que, ao tratar do direito de ir e vir, temos

de  pensar  na  questão  da  proximidade  das  pessoas;  na  sociedade,  como  direito

social;  nas necessidades da gente em relação à vida.  O transporte é um serviço

essencial  e  necessário para  nos levar  para  a nossa casa,  da nossa casa para o

trabalho, para a escola, para o lazer, para diferentes condições de vida.

Ao  pensarmos  a  escola  e  o  trabalho,  também  é  possível  pensarmos  a  cidade

sustentável, considerando-se o local de trabalho, o local para onde temos de ir e do

qual temos de voltar. É preciso que o Estado dê sustentabilidade e equilíbrio do ponto

de vista das energias utilizadas para a sustentação desse processo. Então pensar a

cidade  é  outra  condição  que  entendo  interessante  na  lógica  da  construção  do

transporte e da mobilidade como direito fundamental para garantir vida saudável para

todos. É nesse contexto que quero parabenizar o Nilmário, a Erundina, o Marçal, o

Padre João e vocês. Estamos reunidos aqui para discutirmos a construção de uma

estrutura  melhor  para  que  os  direitos  fundamentais,  que  estão  todos  imbricados,

como subsidiários uns dos outros, possam ser plenos em nosso país.

O  Padre  João  disse  com  muita  propriedade  que  tivemos  muitas  e  importantes

conquistas  nos  últimos  anos,  e  isso  nos  enche  de  orgulho.  Mas,  com  todas  as

conquistas  que  tivemos  até  hoje,  ainda  vivemos  numa  sociedade  absolutamente

injusta, que precisa avançar muito, para que seja verdadeiramente fraterna, próspera

e justa. Obrigado.

O  coordenador  -  Obrigado,  deputado  Adelmo.  Concedo  a  palavra  à  Beatriz

Cerqueira, presidente da CUT Minas, que disporá de 5 minutos.

A Sra.  Beatriz  Cerqueira  -  Boa  tarde  a  todos  e  a  todas.  Boa  tarde  à  Mesa.

Cumprimento  genericamente  todos  os  deputados.  Quero  fazer  bom  uso  dos  5

minutos  a  mim concedidos.  Representando a  CUT Minas,  quero  dizer  uma frase

pouco dita: somos a favor da PEC, estamos nessa luta. Mas temos uma percepção



284
____________________________________________________________________________

importante, já expressada por alguns colegas que me antecederam. Estamos muito

cansados de serviços públicos sem qualidade, da ideia de que qualquer coisa serve

para o povo.  Foi  isso que as manifestações de junho também disseram. Consigo

parcelar a compra do meu carro, compro o meu micro-ondas, mas, quando vou a um

posto de saúde, não tenho o atendimento que mereço. Se ando mais um pouco e vou

a uma escola pública, não tenho educação pública de qualidade, que deveria ter, para

o meu filho e a minha sobrinha, e assim sucessivamente. Mesmo com a prestação de

serviços tão ruins à população, alguns serviços são pagos e caros. Um debate que

temos de enfrentar com muita tranquilidade é este: por que temos de rodar roleta?

Por  que,  na  perspectiva  de um direito  social,  o  transporte  público  não é  como a

escola pública,  o posto de saúde, o hospital  público, uma prestação de serviço à

população?

É importante fazermos esse debate, como disse a companheira que me antecedeu,

independentemente  de  eu ser  trabalhadora,  estudante,  ter  de  andar  muito,  morar

perto do centro ou na periferia  da cidade.  É preciso agilidade em relação a isso,

porque  é  o  que  as  manifestações  de  rua  estão  dizendo.  Estamos  cansados  de

serviços  sem  qualidade,  das  lutas  sociais  serem  tratadas  sempre  como caso  de

polícia, porque é o que vemos nas manifestações de rua. Minas Gerais é um exemplo

disso.  O  Batalhão  de  Choque  é  o  único  aparato  do  Estado  que  nos  recebe em

qualquer  manifestação,  seja  de  estudantes,  de  professores  ou  convocados  pelas

redes sociais. É só o aparato social que está presente. Então há urgência para que

essas questões saiam do papel.

De fato, dá sensação de cansaço. Sou de uma categoria, a de professores, cujo

salário é R$1.187,00, e ainda tenho de retirar desse salário o valor  do transporte,

porque não tenho nenhum auxílio para isso. A professora desmaia dentro da escola,

como aconteceu com a professora de Araçuaí, porque não se pode comer na escola

pública  mineira.  Estamos  fartos  disso.  É  preciso  que  tenhamos  respostas  mais

rápidas em relação a isso.

Outro aspecto importante que me motivou a manter minha inscrição é a perspectiva

de  que  nós,  que  estávamos  nas  ruas,  pedíamos  mais  a  presença  do  Estado.

Queremos que o Estado cuide dos serviços que nos são essenciais. Então não é
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possível discutir PPPs. Não é possível colocar o capital para discutir questões que

nos sejam essenciais, seja no transporte, seja na educação, porque estamos numa

capital que está fazendo PPP na educação e está fazendo PPP na saúde. Não é isso

que as pessoas querem. As pessoas querem um Estado cada vez mais presente.

Quando vi que poderíamos pagar menos R$0,20, menos R$0,15 de tarifa de ônibus,

me  perguntei:  por  que  pagávamos  R$0,15  a  mais,  R$0,20  a  mais?  Por  isso,  a

perspectiva de questionarmos as tarifas dos serviços públicos é importante.

Queria terminar fazendo um convite relativamente às tarifas, porque observamos

que em Minas Gerais pagamos uma das contas de luz mais altas do País. Por que

tenho de pagar uma conta para a Cemig para o acionista lucrar milhões, trilhões, para

poucos dividirem entre  si,  enquanto  a  população trabalha muito  para pagar  isso?

Fazendo esse questionamento, iniciamos um plebiscito popular pela redução da tarifa

de  energia.  Então  faço  um  convite  aos  mineiros  que ainda  não  votaram:  votem,

porque, pela organização popular, temos instrumentos efetivos para pressionar pela

redução de tarifas, como a tarifa da Cemig, da Copasa e a tarifa zero. Temos de ter

serviços públicos de qualidade prestados pelo Estado, e não entregá-los à iniciativa

privada.

Parabenizo  pela  iniciativa.  Poucas  audiências  públicas  nesta  Casa  escutam  a

população. Em geral, as audiências de que participo têm número limitado de pessoas

e limitado espaço físico. Então esta audiência pública demonstra que é importante

ouvir  a  população,  com  paciência,  pois  já  estamos  aqui  há  mais  de  três  horas.

Audiência pública é  isso  mesmo, é  para  ouvir  o  povo  na sua diversidade e  sem

restrição, que em geral acontece aqui  no Estado de Minas Gerais.  Obrigada. Boa

tarde e sucesso com a PEC.

O  coordenador  -  Obrigado,  Beatriz  Cerqueira,  presidente  da  CUT.  Concedo  a

palavra ao nobre deputado Rogério Correia.

O deputado Rogério Correia - Quero inicialmente cumprimentar nossos deputados

federais  Marçal  Filho,  do  PMDB  do  Mato  Grosso  do  Sul,  Padre  João,  Nilmário

Miranda e deputada Luíza Erundina,  do  PSB de São Paulo.  Quero cumprimentar

também os deputados Adelmo e Paulo Lamac. Cumprimento os deputados porque

essa PEC é de uma importância muito grande. Já foi dito aqui, mas, apenas para
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fazer eco a esse raciocínio, as jornadas de junho trouxeram para o centro da pauta de

discussão  do  Brasil  assuntos  que  estavam  meio  esquecidos  ou  que  pareciam

resolvidos, mas que, na verdade, não estavam e não estão, e passaram a fazer parte

da preocupação central do País. Um deles é o transporte.

Na  temática  da  educação,  o  Congresso  acabou  aprovando  agora  a  medida

provisória que disponibiliza mais recursos, através dos royalties do petróleo, que aliás

foram aprovados depois de junho, e o próprio Congresso Nacional tinha derrotado um

projeto de lei. Então a presidenta precisou de outra medida provisória, e creio que o

movimento de junho foi fundamental para isso.

No que diz respeito à saúde, outro tema muito abordado, o Congresso Nacional

também respondeu com a aprovação do programa Mais  Médicos,  elaborado pelo

governo federal.  Essas duas respostas  foram necessárias  a partir  de  uma ampla

mobilização social. Acho que a questão do transporte também estava entre essas

prioridades.  Não  foi  à  toa  que  começou  com  o  movimento  do  passe  livre  e  se

expandiu para uma generalização de movimentos sociais  e de reivindicações que

foram muito boas para o País, pois mostram que a estabilidade apenas institucional

não  tem  respondido  aos  anseios  da  população  brasileira.  Costumo dizer  que  as

instituições estão meio velhas, carcomidas. Quando se reclama dos partidos políticos,

dos parlamentos e do Ministério Público, as pessoas têm razão de mostrar a essas

instituições que há necessidade de avanço maior e que é preciso prestar atenção na

governabilidade social.

Nós, portanto, precisamos ter uma outra estratégia de mudanças mais profundas no

Brasil. A presença dos movimentos na Assembleia Legislativa hoje, no que se refere a

transporte,  e  a  PEC apresentada  como primeira  signatária  pela  deputada federal

Erundina, coloca no centro do debate institucional o que as ruas chamaram em junho

para a discussão. Isso é importante ressaltar.

Quero complementar que os ecos de junho não chegaram ao governo de Minas,

Erundina. Aqui, o governo parece surdo a todo o barulho das ruas. A presidente da

CUT  colocou  muito  bem  que  em  Minas  não  se  respeita  sequer  o  mínimo

constitucional na educação e na saúde. Na educação, que é em torno de 20% do que

se  gasta,  há  um  déficit  desde  que  o  PSDB  e  o  então  governador  Aécio  Neves
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assumiram o governo, em 2003, de 8 bilhões na educação pública, do que tinha de

ser colocado na Constituição, os 25%. Em Minas existe um TAG que o Tribunal de

Contas fez com o governo do Estado. O tribunal sabe que o recurso não é aplicado,

mas autorizou que só se aplique em 2015, e fez uma tabela para cumprimento do

preceito constitucional apenas nessa data. Até lá, pode-se, por obra do Tribunal de

Contas e do governo do Estado, por meio de um TAG, descumprir as Constituições

Federal e Estadual. A mesma coisa acontece em relação à saúde, em que Minas

aplica em torno de 8% por ano, dando um déficit de cerca de 8 bilhões, e o deputado

Adelmo  Carneiro  Leão,  que  é  médico,  sempre  fala  isso.  Então,  só  na  saúde  e

educação, temos um déficit de 16 bilhões em Minas de preceitos constitucionais.

Estamos falando em se alterar a Constituição do ponto de vista dos transportes,

mas é preciso que se tenha um controle mais rígido em relação aos governos, até da

própria Constituição. No caso do Minha Casa, Minha Vida, em Minas não se tem esse

cuidado.  Temos  sessões  permanentes  de  acampados,  de  sem-casas,  que  já

atingiram cerca de 20 mil famílias debaixo da lona preta na Região Metropolitana de

Belo  Horizonte,  e  recentemente  tivemos  a  visita  deles  à  Assembleia  Legislativa.

Também temos um déficit imenso em relação ao transporte coletivo, e aqui o governo

não fala em metrô nem em nada, para tudo é preciso vir verba do governo federal, é

como se o governo do Estado não existisse.

Então, ao colocar essa questão na Constituição Federal, esperamos também que

haja um movimento em Minas Gerais para despertar essa necessidade de se cobrar

do governo e do Estado ações positivas. Aquilo que vocês ouvem falar, no Senado ou

no Congresso, pelo senador Aécio Neves, ou na mídia,  é mera propaganda.  Não

existe absolutamente nada em Minas em termos de programas sociais. Em Minas

existe um silêncio; dizemos que está tudo dominado. E vocês que vieram de outros

estados  devem  saber,  porque  uma  mentira  repetida  muitas  vezes  pode  parecer

verdade em outros estados, mas não é. Quero parabenizá-los pela atitude de colocar

o transporte coletivo também como preceito básico social na Constituição. Parabéns

aos deputados.

O  coordenador  -  Obrigado,  deputado  Rogério.  Com  a  palavra,  o  Sr.  Fernando

Soares, da Federação Nacional dos Estudantes de Arquitetura e Urbanismo.



288
____________________________________________________________________________

O Sr. Fernando Soares - Boa tarde. Venho aqui representar a Federação Nacional

dos Estudantes de Arquitetura e Urbanismo,  que faz parte do Fórum Nacional  da

Reforma Urbana.  Sou  diretor  de  relações externas  da  federação,  e  também faço

parte, com o apoio da federação,  do GT Reforma Urbana da Assembleia Popular

Horizontal de Belo Horizonte e do GT Mobilidade Urbana da Assembleia Legislativa

do Estado de Minas Gerais. Sou cidadão contagense e cidadão metropolitano que

defende a cidadania metropolitana.

Quero começar falando que o transporte coletivo é um direito inerente ao direito à

cidade. Ele é um direito, como todos os outros direitos sociais constitucionais, como

moradia, saúde e educação. Ele tem de ser garantido como um direito. Não basta

somente o direito ao transporte coletivo, mas sim o direito justo a ele, que é a tarifa

zero. Gostaria de usar o exemplo de um morador de rua, que mora aqui, no Centro de

Belo Horizonte. Na verdade, ele é de Icaivera, em Contagem. A família dele mora lá.

Ele, que é catador de recicláveis aqui no Centro, não tem condições de voltar para

casa.  Por  isso dorme na rua.  Se viesse e voltasse,  gastaria  R$10,00 por  dia  de

passagem. Saliento isso porque, há vários anos, existem os direitos. Muitos falaram,

muitos estiveram aqui compondo o governo, mas não conseguiram não permitir que

as tarifas aumentassem. Essa é uma dificuldade que sentimos.

Entro no debate da reforma urbana e implementação do Estatuto da Cidade. Vários

aqui defenderam e defendem a reforma urbana, mas não conseguem implementá-la

em  seus  municípios.  Não  conseguem  implementar  os  instrumentos  que  ela

determina,  para  que  haja  avanço da reforma urbana.  Observando o  Minha Casa

Minha Vida, um programa do governo federal, encampado por estados e municípios,

notamos que ele não consegue cumprir sua principal função, que é prover moradia

urbanizada, com todos os direitos das pessoas à cidade, com todos os direitos da

população mais  pobre  deste país.  Com isso,  salientamos  que o Estado brasileiro

abandonou a pauta da reforma urbana. Aliás não abandonou somente essa pauta

mas também a pauta dos direitos humanos, quando a presidente convocou o Exército

e  a  Marinha  para  reprimir  movimentos  sociais.  Temos  de  ter  isso  claro.  São

abandonos de pautas de direitos sociais no País.

Finalizo afirmando que o  direito,  como muitos  disseram, só será  garantido  com
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muita luta. Se até o nosso direito de manifestação está sendo tolhido no País, os

demais  direitos  terão  de  ser  conquistados  com  muita  luta.  Espero  que  todas  as

esferas de governo - como Legislativo e Executivo - ouçam as vozes que vêm das

ruas,  que não começaram em junho, como muitos pensam. Não,  essas pautas já

estão aí há muito tempo. Junho foi só o ápice dessas pautas, que não terminarão

aqui. Para aqueles que acham que essas movimentações terminarão aqui, afirmo que

não. É só expressão. Não ouçam aqueles que querem somente lucrar com os direitos

dos cidadãos brasileiros. Obrigado.

O coordenador - Concedo a palavra a Ricardo Mendanha, por 5 minutos.

O  Sr.  Ricardo  Mendanha  -  Boa  tarde  a  todos.  Estou  aqui  representando  a

Associação Nacional de Transportes Públicos. Sou coordenador da regional Minas.

Represento o Sr. Aílton Brasiliense, nosso presidente. Tive oportunidade de trabalhar

com o companheiro Lúcio Gregori, a quem ajudei em 1991, com os primeiros cálculos

da tarifa zero e com a licitação do transporte público em São Paulo. Cumprimento a

Erundina,  o  Paulo,  o  Nilmário,  o  Marçal,  o  Rogério,  o  Adelmo  e  todos  os

companheiros.

Muito do que eu ia dizer aqui já foi contemplado na fala do Arnaldo e do deputado

Rogério Correia, que acabou de se pronunciar. Acho que essa PEC é fundamental.

Por  mais  que achemos  que  a  questão tem muita  fala,  muita  conversa,  como eu

estava discutindo aqui com o Marquinhos, o marco regulatório é fundamental, mas

não é suficiente.

Não  precisamos  achar  que,  acrescentando  esse  direito  social  na  PEC,  vamos

resolver todos os problemas. Por outro lado, se não a colocarmos lá, vai dificultar

muito  a  solução  dos  problemas.  Acho  que  esse  processo  é  fundamental.  Temos

evoluído  muito  nos  marcos  regulatórios,  mas temos  de  evoluir  muito  mais  nessa

caracterização, nessa garantia do direito ao transporte, à mobilidade, que é um direito

social. Isso é fundamental no processo. Creio que vamos avançar muito com essa

questão.

Coloco a Associação Nacional dos Transportes - ANT - à disposição de vocês nessa

luta, nessa discussão. Temos participado dessa luta nacional, através das entidades

regionais e nacional. Só se vai mudar alguma coisa, se houver muita luta. Essa é a
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lógica da sociedade. Foi assim, há milhares de anos, e vai continuar sendo assim.

Não  é  algo  escrito  no  papel  que  vai  garantir  que  qualquer  coisa  aconteça.  Em

qualquer situação, é a população na rua, a cobrança dos direitos, a luta de classe e a

briga que vão garantir isso. Temos, sempre, de estar atentos para isso.

Encerro dizendo que não existe solução para a mobilidade urbana, se não for por

meio de um transporte público eficiente, com qualidade e com subsídio. Sem isso,

nada vai  se  resolver,  e,  para que resolva,  é  preciso  investir  muito  em transporte

público, em todas as formas. Deverá haver investimentos em sistema de ônibus, de

BRTs, em construção de muitos metrôs, VLTs e monotrilhos. Enfim, temos de parar

com essa discussão, com essa questão de um sistema ficar brigando com outro, e

brigarmos pelo transporte público. Só com muito transporte público que garanta a

mobilidade  dos  pedestres,  dos  deficientes,  que  garanta  a  acessibilidade,  e,

principalmente,  com  o  transporte  público  de  qualidade  subsidiado  é  que  vamos

minorar os problemas das nossas cidades. Obrigado. Estamos à disposição.

O coordenador - Obrigado, Ricardo. Agradeço a todos pela participação. Gostaria

de passar a palavra à autora da PEC, deputada Luiza Erundina. Depois, ouviremos o

relator e encerraremos esta produtiva - creio eu - audiência pública.

A  deputada  federal  Luiza  Erundina  -  Deputado  Nilmário,  companheiras  e

companheiros dos movimentos sociais, dos movimentos populares, serei breve, até

porque estou com o tempo escasso para viajar para São Paulo.

Fiquei muito bem impressionada com a qualidade deste debate. Um outro debate

também ocorreu em São Paulo.  É impressionante como as pessoas que vivem o

problema têm muito mais clareza sobre ele e muito mais lucidez para apontar saídas

e soluções a fim de resolvê-lo. Isso nos dá uma enorme alegria, e, ao mesmo tempo,

esperança e expectativa. É evidente que há uma emenda constitucional que assegura

o reconhecimento institucional de um direito social. Isso é um enorme passo, a partir

do qual podemos influenciar as decisões do governo, para incluir esse tema e essa

política nas prioridades orçamentárias e nas prioridades de governo. Mas, é preciso

termos garantia institucional, como disse o companheiro que acabou de intervir. O

que nos impressiona é que as coisas estão se dando a partir  do poder popular. A

grande  novidade  e  a  grande  expectativa  em  relação  a  este  momento,  a  esta
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conjuntura, é que está se reconstruindo, está sendo trazida de volta a força do povo,

exigindo-se mudanças na sociedade.

A questão do transporte é muito clara, simples, direta, impacta todos os dias as

pessoas que dependem da condução pública para viver na cidade. Portanto, não se

trata apenas de uma questão econômica, contábil, financeira, mas de uma questão

política. O companheiro do movimento, em sua intervenção inicial, falou que se trata

exatamente de uma questão política. A resposta é traduzida em perguntas: a cidade

para quem? Quem tem direito à cidade? Que tipo de cidade queremos? Uma cidade

que não possibilita aos seus cidadãos... As palavras “cidade”, “cidadão” e “cidadania”

têm uma inter-relação muito direta. Não é cidadão quem não tem direito à cidade,

quem não vive a cidade, quem não produz com os outros a cidade e quem não se

beneficia dela. É uma questão de cidadania. Não é possível o governo definir se a

questão é ou não prioritária, é condição de cidadania.

O transporte tem de ser acessível a todos, inclusive aos que têm limitações de toda

ordem. Tem de haver acessibilidade. É incrível perceber que o número de pessoas

nas ruas não é apenas daquelas que perderam emprego, que perderam a condição

de renda, mas, sim, que não têm dinheiro para pagar a condução, a locomoção na

cidade, ir do trabalho à casa. São pessoas que trabalham, cuja renda não dá para

custear um serviço muito caro e que dependem do dinheiro agora, ali, na hora de

tomar o ônibus. Então, isso tem de ser resolvido com financiamento público. O poder

público tem de arcar com isso e socializar. Não é de graça. Não é tarifa zero. Não. É

uma tarifa que socializa os custos entre todos os que fazem, vivem e constroem a

cidade.

Não há outra  saída  senão uma reforma tributária.  O  companheiro falou,  é uma

reforma tributária e em cima do tributo direto. Não é em cima do tributo indireto, que

todos pagam igualmente, de forma injusta. O imposto direto sobre a propriedade, só

paga  quem tem propriedade,  imóvel.  Esse é  um princípio  fundamental  de  justiça

fiscal, de justiça tributária, como condição de justiça social. Não há dúvida quanto a

isso. A Cide? Tudo bem. Vamos pô-la para o município, mas, de novo, já é um tributo

que  existe  e  é  alocado  em  outros  serviços.  O  tributo  foi  até  zerado,  pois  houve

isenção fiscal. Retomar isso e colocar para o município não resolve. O tributo já existe
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e está sendo alocado para outras coisas. Simplesmente se está tirando de um lugar e

colocando em outro. Portanto, é a soma de resultado zero. Temos de criar fonte de

receita para cobrir os custos desse serviço, que não pode ser coberto exclusivamente

pelo usuário direto. Isso é muito claro, evidente.

Então, o centro dessa decisão: primeiro, a declaração de direito social reconhecido

na  Constituição;  segundo,  discutir  o  financiamento.  A questão não  pode ficar  em

aberto. Os companheiros têm toda a razão. Esperamos, esperamos, fazemos leis,

mas elas não “pegam”. Há lei que não “pega”, e isso tem de acabar. Se há uma lei,

ela tem de “pegar”, valer. Mas uma lei só vale, só se transforma, de fato, em direito

quando o cidadão se apropria desse direito e exige o cumprimento dessa lei. E aí se

coloca o quê? O poder popular. É o poder popular que vai garantir primeiramente a

existência da lei, a aprovação do instrumento, do dispositivo legal, constitucional. A

partir daí e junto a isso, é preciso criar a fonte de financiamento pública para que esse

direito seja assegurado. Como se fez com a saúde ao se vincular, na Constituição, o

percentual do orçamento da União que deverá ser destinado à área, assim como foi

vinculado também para  a  educação.  Daqui  a  pouco,  quando conquistarmos  esse

direito,  vamos lutar  por  um  percentual  na  Constituição e  no  orçamento  da  União

destinado ao transporte. Tem de ser zero. Não pode ser subsidiado. O subsídio, de

alguma forma,  recai  sobre  o  cidadão,  pois  tira-se  de  uma fonte  pública  para  se

colocar em outra.

É muito claro. É uma questão tão evidente, tão direta e impacta tão imediatamente

cada cidadão ... Cada um, na sua condição diferenciada, é atingido diferentemente

pela  ausência  desse  direito.  Então,  companheiros,  não  tenho  muita  coisa  a

acrescentar, mas gostaria de dizer que saímos dessas audiências muito mais seguros

de que estamos no rumo certo. No entanto, precisamos de apoio e respaldo político

para esses deputados que estão aqui - o presidente, o relator e, evidentemente, eu e

outros que compõem a comissão viabilizarmos isso lá no Congresso. O presidente e

o relator já disseram: “Vamos aprovar o projeto na comissão até o final de novembro”.

Mas existe a batalha junto à Mesa da Casa, à presidência da Casa e aos líderes de

bancada. Portanto, vocês terão de fazer moções, terão de fazer pressão e exigir que

a matéria seja pautada e votada. Até o final de novembro a PEC tem de ser votada na
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Câmara para depois ser encaminhada ao Senado. Lá será outra luta, outra guerra

para ver se, até no início de 2014, antes do processo eleitoral, tenhamos esse trunfo

na mão, como conquista do povo. Na verdade, essa PEC só veio para a pauta por

causa da luta de vocês nas ruas, senão não teria vindo.

Tenho uma PEC de 1999, propondo que pessoas com idade a partir  de 60 anos

tenham o direito ao transporte gratuito. Com o Estatuto do Idoso, estabeleceu-se que

direitos seriam assegurados a pessoas com essa faixa de idade. Até pouco tempo, a

idade estabelecida para homens era a partir de 75 anos e mulheres, a partir de 65,

para terem o direito à gratuidade do transporte. Desde 1999 tenho essa PEC, mas ela

não  sai  do  canto,  porque  ninguém  reivindicou.  Tudo  é  focado:  prefeito  tal  ou

governador tal faz isso na véspera de eleição para dizer: “Olha, como sou bonzinho.

Estou dando transporte gratuito  para quem tem 60 anos”.  Só que isso já está no

Estatuto do Idoso há muito tempo.

Então,  companheiros,  tenho  consciência  de  que  a  viabilidade  dessa  PEC,  a

agilidade dela e a sua eficácia na vida concreta dos trabalhadores, das trabalhadoras

e dos usuários diretos do transporte público só vai se efetivar pela pressão do poder

popular. Vocês são esse poder popular que está se expressando com muita força,

com  muita  energia,  com  muita  clareza  e  com  muita  consciência  política.  É

impressionante  o  nível  de  qualidade de debates  como este,  a  que assistimos  ou

outros  que  estamos  fazendo  por  aí.  Se  a  compreensão  que  vocês  estão

demonstrando  e  que  em  outros  ambientes  estamos  constatando  chegasse  ao

Congresso Nacional, dificilmente não arrancaríamos naquela Casa tudo aquilo que é

direito do povo. Muito obrigada.

O coordenador  -  Apenas  gostaria  de  ressaltar  aqui  que  não  faz  parte  do  ritual

fazermos audiências públicas fora do âmbito da Câmara Federal. Isso foi uma opção

do  relator,  deste  presidente  e  da  autora,  justamente  porque  sabíamos  que  este

debate iria nos enriquecer ainda mais. Não tínhamos dúvidas quanto a isso, e é o que

estamos constatando hoje  aqui,  como fizemos  em São  Paulo.  Com a palavra,  o

deputado federal Nilmário Miranda.

O deputado federal Nilmário Miranda - Queria lamentar não ter dado tempo de ouvir

a Cláudia Pires, o Marco Landa, o Chiquinho Maciel, que é um atador histórico do
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transporte  dos  fundadores  da  UTC;  a  AMES,  que  também  colocou  a  visão  de

estudantes secundaristas, de jovens para os quais o transporte muitas vezes é um

pesadelo; o Zé de Fátima, que tem uma longa militância também no direito à cidade;

o Josadac Marques e a Ana Lúcia de Souza Carvalho. A cada momento, a Antônia

subia aqui e trazia um pedido para inclusão de uma pessoa. Incluímos o máximo que

foi possível.

Tínhamos a meta de 20, mas fomos muito além disso. Foram pelo menos 5 minutos

cada um, foi um tempo razoável, as pessoas puderam expressar-se. Todas as falas

acrescentaram alguma coisa. Está tudo gravado, temos anotações. Vamos aproveitar

tudo. A PEC é muito simples, tem de se ver a juridicidade, a constitucionalidade e a

razão política. Está claro que é possível. A OAB deu um depoimento importante sobre

juridicidade  e  constitucionalidade,  não  é,  deputada  Erundina?  Eles  foram  lá

representando a instituição para dizer que apoiavam e viam ali base funcional para

isso.

Mas aqui aparecem ideias muito interessantes de prestação de usuários. Queria

também, André Veloso, dizer que foi uma ideia muito grandiosa transformar aquela

energia num projeto de iniciativa popular. Eles dizem que as manifestações de rua

eram  anárquicas,  não  tinham  objetivo,  ninguém  sabia  o  que  queria.  Aqui  vocês

apontaram  que  tem  um  rumo,  uma possibilidade  de  a  população  interferir  numa

questão fundamental. A OAB colocou isso com muita clareza, o transporte transporta

o cidadão para os seus direitos, para todos os direitos. Vários aqui falaram sobre isso.

O Fernando e outros falaram isso aqui, falaram do direito ao trabalho, à educação, à

saúde, à cultura, ao lazer, à assistência social. Vocês fizeram uma canalização que

acho que será um bom exemplo para o País também. Espero conseguirmos as 95 mil

assinaturas. Sou eleitor de Belo Horizonte e quero assinar hoje ainda, depois que

encerrarmos.

Todos disseram também que é uma questão política, que depende de uma decisão

política. Não é uma questão técnica, não é uma questão financeira, é uma questão

política,  e  a  decisão  política  precisa  vir  das  ruas.  Se  ela  não  tiver  respaldo  na

sociedade, em uma mobilização ativa, é evidente que não sairá das boas intenções.

Achei muito importantes também as intervenções de alguns agentes públicos, do
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Marcos Fontoura, do pessoal da Transcon. O Mendanha hoje não está nessa função,

mas ele se tornou referência nacional de gestor e é vinculado a um grupo no País,

participou de audiência - não é, deputado Marçal? - que ajudou a criar uma massa de

consciência  que  vai  permitir  aprovar  na  comissão.  Para  aprovar  no  Plenário,

depende-se de 308 votos, em duas votações. Mas na comissão acho que já está

garantido, é um passo importante.

Achei muito interessante muitos terem dito aqui que o morador de rua às vezes não

é morador de rua, é uma pessoa que não consegue voltar. Eu já tinha ouvido isso em

Brasília, que muitos vão na segunda-feira de manhã - às vezes eles ganham o direito

à moradia e perdem o direito à cidade - para Brasília e só voltam na sexta. Eles não

podem voltar toda noite. O tempo despendido e o custo para milhares de pessoas,

milhões talvez, são altos.

Tivemos um dado pelo qual 37 milhões de brasileiros andam a pé, e nem sempre

por opção de uma vida saudável,  a maioria porque não tem dinheiro mesmo. Em

Salvador, chega-se a 40% da população. Isso já mostrou que o sistema atual está

falido,  e  a  PEC  como  direito  social  abre  caminho  para  repensar  o  modelo,

universalizando o direito e tudo o mais.

Tenho  uma  informação  importante,  deputado  Marçal,  que  foi  dada  pelo  Daniel

Santos: a Lei da Mobilidade Urbana pede que, até 2015, toda cidade com mais de 20

mil habitantes tenha um plano de mobilidade. Então, não é somente para cidades

grandes,  mas para todas as cidades brasileiras,  pelo menos com mais de 20 mil

habitantes.  É  importante  a  participação  dos  rodoviários  e  dos  metroviários,  que

também são vítimas desse sistema injusto,  tão denunciado por  todos e que virou

praticamente unanimidade.

Enfim,  a  questão  metropolitana foi  colocada  com muita  força.  É  irracional  uma

pessoa pegar um transporte em Betim, passar por Contagem, fazer uma atividade de

sua  vida  nessa  cidade  e  vir  a  Belo  Horizonte  para  outra  atividade,  e  isso  com

sistemas diferentes de gerenciamento.  Não tem o menor  sentido  isso,  porque no

mínimo tinha de haver transporte gratuito ou bilhete único. Não pode uma pessoa,

para exercer seus direitos, pagar quatro tarifas num dia. Esse é um sistema falido,

temos de revê-lo.  Qual é o papel  do ente estado, não o da União federal,  mas o
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Estado de Minas, o Estado de Pernambuco, o Estado da Bahia? O papel não está

claro, e até agora vemos muita omissão. Transporte não é só ônibus, não é só metrô.

Aqui  se  falou  muito  na  volta  dos  trilhos.  Tivemos  informações,  deputado  Paulo

Lamac, de que, em São Paulo, há 50 anos, havia 2.200.000 habitantes e 600km de

trilhos;  hoje  há  11  milhões  de  habitantes  na  cidade,  20  milhões  na  região

metropolitana, e 70km de trilhos. Então, diminuiu de 600km para 70km. Essa também

foi uma atitude infeliz no País. Precisamos resgatar o papel do trilho, o resgate do

transporte por trilho de várias modalidades.

Enfim, vamos levar tudo isso, nada vai ficar perdido, pelo contrário. Ontem ganhei

da OAB um livreto com as preciosidades de Ruy Barbosa. Aqui também temos muitas

preciosidades,  muitas  ideias,  frases,  conceitos,  princípios,  valores,  demandas.

Recolhemos e vamos colocar tudo em nosso relatório,  que seria simples,  apenas

colocar a base jurídica, a base constitucional e a necessidade política de se aprovar

isso.  Mas  vamos  além,  apontaremos  também  o  que  a  deputada  Erundina  disse:

colocar o direito social como ponto de partida para a exigibilidade. Quando está na

Constituição... O povo já aprendeu que é mais fácil fazer exigibilidade da lei, primeiro

vira lei  e,  depois,  política pública que seja universal,  que não seja aquela política

meia-bomba, que acaba não atendendo ao princípio pelo qual foi criada.

Alcançamos o objetivo. Achei muito bom ouvir  tantas pessoas com visões muito

diferenciadas, enriquecendo o trabalho da comissão especial. Muito obrigado a todos.

Vou devolver a palavra aos nossos presidentes para o encerramento. Muito obrigado.

O coordenador - Agradeço presença de todos aqui. Estamos muito entusiasmados.

Nós, da comissão, vamos continuar trabalhando neste mês de novembro e, se Deus

quiser, vamos aprovar essa proposta e lutar muito junto aos nossos líderes para que

isso seja examinado no Congresso Nacional, pois são duas votações na Câmara dos

Deputados e duas no Senado.

Quero  dizer,  principalmente  aos  que  representam  os  movimentos  sociais,  que

continuem assim, pois essa união nos ajuda muito, nós, que fazemos política ouvindo

o povo e a população. Para nós isso é muito importante. Só vamos ter ganhos e

romper barreiras se tivermos o apoio de vocês e se continuarem mobilizados. Tenho

dito a muitos políticos que aqueles que não ouvirem os recados das pessoas ou que
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não estão ouvindo as vozes das ruas vão se dar muito mal nas próximas eleições,

pois o Brasil está mudando, principalmente a consciência do povo brasileiro está cada

vez mais despertada. Isso é muito bom, e é isso que muda o nosso país.

Passo a  palavra,  ao  deputado Paulo  Lamac,  coordenador  da  nossa  reunião,  e

agradeço a todos a receptividade.

O presidente - Agradecemos à Comissão Especial da PEC 90 por nos ter honrado,

bem como a esta Casa e ao Estado de Minas Gerais, um dos poucos estados que

está recebendo as audiências públicas da PEC 90. Parabenizo o deputado Nilmário

Miranda  pela  iniciativa  de  propor  a  esta  Casa  que  pudéssemos  construir

conjuntamente este debate.  Agradeço a presença de todas e de  todos  e deixo o

registro  do  nosso  apoio  e  da  nossa  expectativa  de  que,  em  breve,  estaremos

construindo as legislações estaduais e municipais baseadas nesse novo direito social,

que, na verdade, é um direito que só precisa ser reconhecido. De fato, é um direito, e

não tenho dúvida de que esse trabalho de vocês levará ao seu reconhecimento. Muito

obrigado e boa noite.

ATA DA 57ª REUNIÃO ESPECIAL DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 31/10/2013

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 Anselmo José Domingos - Entrega de Placas - Palavras do

Pastor Marco Antônio Picone Soares - Palavras do Presidente - Apresentação Musical

- Palavras do Sr. Léo Portela - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os deputados:

Ivair Nogueira - Anselmo José Domingos - Sebastião Costa.

Abertura

O presidente (deputado Ivair Nogueira) - Às 20h6min, 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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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 Igreja Cristã Maranata pelos 45

anos de sua fundação.

Composição da Mesa

O locutor - Convidamos a tomar assento à mesa os Revmos. Srs. pastores Marco

Antônio  Picone  Soares,  promotor  de  Justiça,  e  Leonídio  Mathias  Doehler,

desembargador,  representando  a  Igreja  Cristã  Maranata;  e  os  Exmos.  Srs.  Léo

Portela,  subsecretário  de  Estado  de  Casa  Civil,  representando  o  governador  do

Estado,  Antonio  Anastasia;  deputado  federal  Lincoln  Portela;  Wanderley  Porto,

secretário de Administração Regional Municipal do Barreiro, representando o prefeito

municipal, Marcio Lacerda; vereadores Elvis Côrtes, Juliano Lopes Lobato e Marcelo

Álvaro Antônio, da Câmara Municipal de Belo Horizonte; e deputado Anselmo José

Domingos, autor do requerimento que deu origem a esta homenagem.

Registro de Presença

O  locutor -  Gostaríamos  de  registrar  a  presença  do  Sr.  Francisco  Soares  de

Oliveira, vereador de Ibirité.

Informamos o recebimento de mensagens que nos foram enviadas pelos deputados

federais Marcos Montes e Leonardo Quintão e pelos senadores Aécio Neves e Zezé

Perrella, por meio das quais as autoridades lamentam não se fazer presentes, em

razão  de  compromissos  previamente  agendados,  e  cumprimentam  o  deputado

Anselmo José Domingos pela iniciativa e a entidade homenageada desta noite.

Execução do Hino Nacional

O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o Hino Nacional, que será apresentado

pelo grupo de louvor Igreja Cristã Maranata BH.

- 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.
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Palavras do Deputado Anselmo José Domingos

Boa noite a todos. Senhoras e senhores; Exmos. Srs. Deputado Ivair Nogueira, 1º-

vice-presidente  da  Assembleia  Legislativa  de  Minas  Gerais,  representando  o

presidente, deputado Dinis Pinheiro; Léo Portela, subsecretário de Estado de Casa

Civil,  representando  o  governador  do  Estado,  Antonio  Augusto  Anastasia;  Pastor

Marco  Antônio  Picone  Soares,  representando  nesta  oportunidade  a  Igreja  Cristã

Maranata; Pastor Leonídio Mathias Doehler,  também representando a Igreja Cristã

Maranata; Lincoln Portela, deputado federal; Wanderley Porto, secretário municipal de

Administração  Regional  do  Barreiro  de  Belo  Horizonte,  representando  o  prefeito

Marcio  Lacerda;  Marcelo  Álvaro  Antônio,  Juliano  Lopes  Lobato  e  Elvis  Côrtes,

vereadores da Câmara Municipal de Belo Horizonte; é com alegria muito grande que

estou aqui hoje como autor desta homenagem à Igreja Cristã Maranata.

Maranata!  Maranata!  Maranata!  Com  essa  saudação,  renovam-se  em  nossos

corações  a  alegria  e  a  esperança,  pois  esta  é  uma  noite  especial,  em  que

homenageamos  a  Igreja  Cristã  Maranata  pelos  seus  45  anos  de existência,  pelo

mérito de suas ações e por tudo o que representa. É um privilégio e uma bênção

poder homenagear a Igreja Cristã Maranata pela segunda vez em minha vida: como

vereador do Município de Belo Horizonte, no dia 30/10/2008, pude destacá-la pelos

seus 40 anos. Então agora não poderia ser diferente. É com grande satisfação que

contamos com a presença de cada um de vocês para engrandecer e legitimar este

momento.  Aproveito  para  cumprimentar  todos  que  estão  nos  assistindo  pela  TV

Assembleia.

A Igreja Maranata é uma instituição religiosa centrada no evangelho, que dissemina

a fé e a educação cristã. Neste momento me conduzo ao livro de Joel, capítulo 2,

versículos 28 e 29: “E há de ser que,  depois,  derramarei  o meu Espírito sobre a

carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os

vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles

dias derramarei o meu Espírito”. A profecia de Joel se cumpriu pela primeira vez em

um dia de Pentecostes, como está escrito em Atos 2, quando a igreja primitiva teve a

experiência do batismo “e todos foram cheios do Espírito Santo”. E isso, bem no início

da era cristã. Mas o Espírito continuou a se derramar sobre aqueles que têm fé e, em
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1967, a experiência da igreja primitiva se repetiu na cidade de Vitória, proporcionando

o nascimento da Igreja Cristã Maranata, de forma legal, em 1968.

Com a finalidade de despertar as pessoas para a fé cristã e de prepará-las para a

segunda vinda de Jesus - afinal, o termo “maranata” significa “o Senhor Jesus vem” -,

a Igreja Cristã Maranata tem-se destacado pelo acolhimento de milhares de pessoas

que sentem suas necessidades espirituais preenchidas pelos preceitos evangélicos

por ela divulgados.

Hoje, consolidada, está presente em mais de 100 países. No Brasil, são mais de 5

mil  igrejas  espalhadas  por  todos  os  estados;  tornou-se  uma das  maiores  igrejas

evangélicas do País. Essa bem-sucedida evangelização vai ao encontro das palavras

do Senhor Jesus, presentes no capítulo primeiro, versículo 8, dos Atos dos Apóstolos:

“Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós; e ser-me-eis

testemunhas,  tanto  em  Jerusalém como em toda a  Judeia  e  Samaria,  e  até  aos

confins da terra”. A intensa adesão à Igreja Cristã Maranata pelas pessoas se deve,

em grande parte, aos aspectos de seu funcionamento, que tem como modelo a igreja

primitiva, em que todos juntos formam o corpo de Cristo.

Senhoras e senhoras, especialmente, destaco o ministério leigo e não remunerado

dos pastores e o trabalho voluntário  dos membros da igreja.  Assim como preferia

Paulo para si mesmo, todos tiram o sustento do seu próprio trabalho. Além disso, não

é  feita  a  arrecadação  pública  de  ofertas.  Destaco  ainda,  a  importância  de  cada

membro,  obreiro,  diácono,  ungido  e  pastores  que têm igual  responsabilidade nas

atividades da igreja.  Vale lembrar  o magnífico trabalho humanitário  e assistencial,

como vimos  no  video,  da  Fundação  Manuel  dos  Passos  Barros,  nome dado  em

homenagem ao primeiro presidente do Presbitério Espírito Santense, o engenheiro

Manuel dos Passos Barros, que atuou na instituição que tem como missão contribuir

para  a  promoção  da  cidadania  mediante  ações  nas  áreas  de  assistência  social,

saúde,  educação,  tecnologia  e  meio  ambiente.  A  Fundação  põe  em  prática  os

preceitos  da  igreja,  que  lhe  deu  origem,  criando  condições  e  oportunidades  de

desenvolvimento humano e promovendo a inclusão social, o que resulta na melhoria

da qualidade de vida das pessoas.

Conheço muitos dos pastores que estão aqui hoje e não poderia deixar de citar
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também  o  trabalho  de  alguns  deles,  em  especial  o  dos  pastores  Marco  Antonio

Picone Soares  e Leonídio  Mathias  Doehler  à  frente  da  Igreja Cristã Maranata  na

região  de  Belo  Horizonte.  Mencionando  essas  duas  pessoas  de  grande  valor  e

caráter  moral  e  ético,  estendo  minha  homenagem  a  todos  os  outros  pastores,

coordenadores, conselho presbiteral, ungidos, diáconos e obreiros, homens que se

dedicam  a  uma  causa  nobre  e  se  desdobram  para  suprir  as  necessidades  do

rebanho. Dr. Picone, o senhor tem uma missão profissional muito difícil,  que exige

grande conhecimento e dedicação, especialmente nos dias atuais, como promotor de

justiça. Mas, em vários momentos que temos de convivência, tenho observado que o

senhor doa a sua vida ao ministério de Deus.

Abro também um aparte para citar aquele que participou da fundação dessa igreja e

se entregou por  completo  a essa obra:  Gedelti  Gueiros,  que Deus  colocou como

presidente da Igreja Cristã Maranata Presbitério Espírito Santense. Um homem que

tive  a  oportunidade  de  conhecer  pessoalmente  quando  estive  no  Maanaim  de

Domingos Martins. Na oportunidade, pude contemplar sua simplicidade, humildade e

intimidade que possui  com os homens e com Deus, que merece nosso apreço e

admiração.

Senhoras e senhores, é certamente a força e o trabalho constante de seus pastores

e de seus membros que faz da igreja um espaço aberto de amor e diálogo. Diálogo

esse  que  se  constrói  nos  encontros  e  seminários  sobre  a  palavra  de  Deus,  nas

grandes  reuniões  e  evangelizações  e  também  nas  relações  internacionais  de

cooperação com outras igrejas cristãs Maranata ou Pentecostais ao redor do mundo.

Momentos em que sempre é reforçado o poder do Espírito Santo na vida da igreja.

Sou  testemunha  de  tudo  isso,  pois  pude  participar  de  vários  cultos,  da  grande

evangelização do Mineirão, que sem dúvida nenhuma foi um marco para a igreja, e

também de seminários,  nos Maanains  de Belo Horizonte,  Divinópolis  e Domingos

Martins.

Aproveito este momento para abrir um parêntese a fim de agradecer e saudar o

amigo e hoje secretário regional do Barreiro, Wanderley Porto, que administra uma

região com mais de 300 mil habitantes. Foi ele que me apresentou a esta abençoada

igreja.  Wanderley  Porto,  ao  longo  dos  45  anos  de  existência  da  Igreja  Cristã
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Maranata,  muito  há  para  se  comemorar.  Porque  é  gratificante  perceber  o

envolvimento e o comprometimento dos membros da igreja com a comunidade, com

a família, com os enfermos e fragilizados, com os idosos e também com as novas

sementes  que  são as  crianças  e  os  adolescentes.  Observo  sempre  nos  cultos  a

presença das crianças,  das meninas e dos meninos,  sempre juntos. É bonito ver

todos unidos, semeando a Palavra de Deus com a finalidade de promover tanto o

bem espiritual quanto o mais profundo desenvolvimento pessoal do ser humano. Tudo

isso revela que a igreja não está voltada apenas para si mesma, mas ela põe em

prática o que Jesus ensinou: a árvore boa dá bons frutos, e é por seus frutos que a

conhecemos. Aproveitamos para ler em Mateus, 7, versículos 24 e 25: “Todo aquele,

pois,  que escuta  estas  minhas palavras,  e  as  pratica,  assemelhá-lo-ei  ao  homem

prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha; e desceu a chuva, e correram rios, e

assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada

sobre a rocha”.

Senhoras e senhores, amigos e amigas, a Igreja Maranata é fruto do movimento de

avivamento  espiritual  no  seio  do  povo  evangélico,  que  sacudiu  o  mundo  e

especialmente  o  Brasil,  levando  a  uma grande  renovação,  ditada  pela  busca  do

Espírito Santo e com o compromisso com a volta do Senhor Jesus. O momento atual

do mundo é tão significativo quanto a saída do povo de Israel do Egito. A redenção, a

ressurreição,  a  nova  vida  aguardam  os  que  estão  caminhando  em  busca  da

experiência plena da salvação.

Essa história de sucesso, superando imensos obstáculos e desafios incontáveis,

remete à obra de fé de todos vocês: exemplos de luta,  determinação e confiança

numa igreja que é a mais pura demonstração de fé e esperança. A vocês que formam

o corpo de Cristo e que construíram sua casa sobre a rocha, divulgando por meio da

palavra e pondo em prática os valores cristãos, meus parabéns. Desejo que esse

trabalho continue firme e que a Igreja Cristã Maranata dê cada vez mais frutos. E

assim, na esperança, em cumprimento à promessa de Jesus, saudemos novamente:

Maranata! Maranata! Maranata! O Senhor Jesus vem! Muito obrigado.

Entrega de Placas

O locutor - Neste momento, o deputado Ivair Nogueira, representando o presidente
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da  Assembleia  Legislativa,  deputado  Dinis  Pinheiro,  fará  a  entrega  aos  pastores

Marco Antônio Picone Soares e Leonídio Mathias Doehler de placa alusiva a esta

homenagem. A placa a ser entregue traz os seguintes dizeres: “Em 1968, em Vitória,

foi  organizada a Igreja Cristã Maranata. Do Estado do Espírito Santo para todo o

País,  a  instituição  conta  hoje  mais  de  5  mil  igrejas  no  Brasil  e  é  também  uma

referência de espiritualidade em mais de 100 países. Levantando a bandeira da fé, a

entidade realiza ainda importante trabalho social,  por entender que a proclamação

dos princípios cristãos não deve estar dissociada da prática de solidariedade e amor

ao próximo. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, reconhecendo o

valor da Igreja Cristã Maranata para toda a sociedade, rende a ela justa homenagem

pelos 45 anos de sua fundação”.

O presidente - Gostaria de convidar o deputado Anselmo José Domingos para nos

dar a honra de nos acompanhar na entrega dessa honrosa homenagem.

- Procede-se à entrega da placa.

O presidente - Gostaria que o deputado Anselmo José Domingos fizesse a entrega

da placa da justa homenagem aos pastores Marco Antônio Picone Soares e Leonídio

Mathias Doehler, da Igreja Cristã Maranata.

- Procede-se à entrega das placas.

Palavras do Pastor Marco Antônio Picone Soares

Quero saudar  a todos com a paz do Senhor  Jesus. Exmos. Srs. deputado Ivair

Nogueira, 1º vice-presidente da Assembleia Legislativa, nosso amigo, representando

o presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, deputado Dinis

Pinheiro;  Leo Portela,  grande amigo,  subsecretário  de Estado de Casa Civil  e  de

Relações Institucionais, representando o governador do Estado, Antonio Anastasia;

deputado federal Lincoln Portela, também amigo de muitos anos, cuja presença nos

alegra  imensamente;  Wanderley  Porto,  secretário  municipal  de  Administração

Regional do Barreiro, de Belo Horizonte, membro da Igreja Cristã Maranata, nosso

querido irmão, representando o prefeito Marcio Lacerda; Elvis Côrtes, vereador de

Belo  Horizonte.  Quero  manifestar  nossa alegria  com  a  presença  de  V.  Exa.,  até

mesmo porque, em abril deste ano, a Câmara Municipal de Belo Horizonte fez uma

homenagem à Igreja Cristã Maranata, a requerimento de V.  Exa. Para nós foi um
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momento marcante, em que o nome do Senhor Jesus foi glorificado. Não poderíamos

deixar, nesta hora, de fazer menção àquela reunião tão gloriosa. Exmos. Srs. Juliano

Lopes Lobato, vereador de Belo Horizonte, também nosso irmão em Cristo; Marcelo

Álvaro  Antônio,  vereador  de  Belo  Horizonte,  membro  da  Igreja  Cristã  Maranata;

deputado Anselmo José Domingos, autor  do requerimento que deu origem a esta

homenagem;  senhoras  e  senhores;  demais  autoridades;  nosso  representante  da

Câmara Municipal  de  Ibirité;  estamos felizes  porque este ano tem sido  para  nós,

membros  da  Igreja  Cristã  Maranata,  de  grande  desafios;  desafios  que  surgem

naturalmente, na caminhada do ser humano.

Quando Deus nos convocou para realizar a sua obra, jamais nos disse que nos

isentaria de lutas, provas, adversidades no transcorrer da nossa jornada.  Mas Ele

deixou a cada um de nós a certeza de que, em todas as batalhas, estaria como está,

com o povo fiel, com a igreja fiel do Senhor Jesus. Nele, somente Nele está a certeza

da nossa vitória. Por isso nos alegramos pela homenagem que recebemos em abril

da  Câmara  Municipal  de  Belo  Horizonte;  renovamos  de  forma  mais  intensa  a

homenagem  que  esta  Casa  nos  concede  hoje;  e  queremos  deixar  o  nosso

agradecimento ao deputado federal Lincoln Portela, que, como autor, capitaneou a

homenagem  que  será  recebida  pela  Igreja  Cristã  Maranata  na  Câmara  dos

Deputados,  em Brasília,  no  próximo dia  12,  terça-feira,  às  10  horas,  no  Plenário

Ulysses Guimarães.  Estamos felizes,  pois,  mesmo diante dos desafios  por  que a

Igreja  Cristã  Maranata  tem  passado,  temos  tido  em  nossos  amigos,  em  nossos

irmãos o reconhecimento do trabalho que tem sido feito no transcorrer desses 45

anos.

A Igreja Cristã Maranata teve início em 1967, com um grupo de oito pessoas. O

desejo desse grupo era viver a experiência que chegou ao Brasil em 1910, por meio

de dois suecos, Daniel Berg e Gunnar Vingren. Eles saíram de Nova Iorque no navio

Clemente, em 5/11/1910, e chegaram no Brasil, na cidade de Belém, no Pará, em

19/11/1910. Ali, apresentaram a experiência que viviam a cada dia: uma experiência

com o Espírito  Santo  de  Deus,  algo que já  se tinha visto no século  XVI,  com a

reforma protestante, cujo nome marcante foi Martinho Lutero. A experiência do século

XVI se irradiou para outros países, outros povos, outras nações e gerou, nos séculos



305
____________________________________________________________________________

seguintes, os grandes avivamentos, com os grandes nomes que a história registra.

São homens que abdicaram de tudo para proclamar ao mundo a fé que estavam

vivendo  na  presença  do  Senhor.  Era  uma  experiência  nova,  com  feitos

extraordinários,  sobrenaturais  e  incontestáveis  da  presença  do  Espírito  Santo  de

Deus na vida de um povo.

Essa mesma experiência que se irradiou pelo mundo chegou ao Brasil em 1910,

por meio desses irmãos, que abriram mão de sua família e de seus bens para viver a

experiência maior de anunciar no Brasil, inicialmente na cidade de Belém, uma obra

viva  e  extraordinária.  De Belém,  essa obra  alcançou todos  os  estados  da nossa

federação. Foi algo extraordinário! Embora não compreendida por muitos, foi operada

no coração de tantos outros, que entenderam que a obra de Deus é uma forma de

vida. Uma forma de vida não ditada por uma estrutura organizacional, por homens ou

por normas registradas em estatutos, mas ditada, sim, por uma experiência com o

Espírito Santo de Deus.

Em Vitória, esse pequeno grupo de oito irmãos passou a buscar o Senhor, passou a

orar a Deus, para que também eles pudessem viver essa experiência. E Deus ouviu a

oração desses homens e fez com que eles tivessem a mesma experiência trazida ao

nosso país por esses dois suecos. Ali, iniciou-se uma obra, que Deus passou, então,

a  lhes  ensinar.  De  início,  Ele  nos  mostrou  que  queria  que  nos  atentássemos

plenamente à sua palavra. E, quando nos voltamos à palavra de Deus, entendemos

que  a  palavra  nos  mostra  dois  caminhos:  o  caminho  daqueles  que  andaram  e

perseveraram na presença de Deus e o daqueles que, por algum motivo, andaram na

presença de Deus, mas rejeitaram-na.

Ali,  o  Senhor  nos  mostrou  a  vida  de  Davi  e  a  vida  de  Saul.  Davi  falhou,  mas

encontrou, em Deus, a misericórdia. Foi uno o caminho de Davi. O caminho de Saul,

que também foi usado por  Deus, teve um destino,  um fim, longe da presença de

Deus. Mas por opção própria. O Senhor Deus começou a mostrar, então, que o ponto

que diferenciou a vida de Davi da vida de Saul foi a obediência: a obediência à voz de

Deus, à ação do Espírito Santo.

E, a partir  de então, aquele pequeno grupo começou a buscar Deus ainda mais

intensamente; começou a buscar Deus através de consagrações e jejuns que muitos
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faziam por três dias consecutivos, todas as semanas, 72 horas, sem água, sem suco,

para que Deus pudesse falar. E, pela sua misericórdia, Deus começou a falar. Deus

começou a operar não em razão da condição das pessoas que estavam ali, condição

econômica,  social  e  cultural,  porque Deus não está vendo isso,  mas sim por  um

coração desejoso de ouvir sua voz e obedecer a seu Espírito Santo.

Foi  no  dia  31/10/1968  que  tivemos  o  primeiro  registro  da  Igreja  Maranata,

exatamente hoje completando seus 45 anos. A igreja cresceu, multiplicou-se. A igreja

vem  se multiplicando,  cidade por  cidade,  estado  por  estado,  e  tivemos  a  grande

felicidade de estar presente em todos os entes da Federação. Chegou o ponto em

que Deus nos levou a experiência ao exterior: primeiramente a Portugal, depois aos

Estados  Unidos,  ao  Canadá  e  a  outros  países  da  Europa.  Recentemente

conseguimos fazer intercâmbios com igrejas de todo o leste europeu, para nós uma

experiência única, porque aprendemos muito e muito com os nossos irmãos do leste

europeu.  Aos  irmãos  das  igrejas  subterrâneas,  aos  irmãos  que foram presos  por

falarem que amam Jesus, que o têm como salvador, passamos a nossa experiência,

mas também fomos enriquecidos com a experiência deles.

Chegamos à África, um continente, como todos sabemos, um tanto quanto sofrido,

explorado, envolvido até mesmo com magia negra. Ali Deus nos abriu a porta, e, de

país em país, temos alcançado também esse intercâmbio de missionários com vários

países e tido a alegria de ter as igrejas, os nossos pastores e os nossos irmãos, às

vezes,  em propriedades  muito  simples,  mas  o  que não podemos  negar  é  que o

mesmo Espírito Santo tem operado gloriosamente na vida dos nossos irmãos.

Portanto, meus queridos, a verdadeira igreja do Senhor Jesus não está vinculada a

uma  denominação,  porque,  quando  o  Senhor  Jesus  veio  e  apresentou  o  seu

ministério, ele não apresentou uma denominação. Logicamente as denominações são

necessárias para atender a um aspecto legal, jurídico, que a sociedade exige, mas a

verdadeira igreja fiel do Senhor, quer no passado, iniciada pelos nossos irmãos da

igreja  primitiva  e  apostólica,  aquela  que  veio  durante  séculos,  que  passou  pelo

martírio das arenas, das cruzes e das fogueiras, que abdicaram da vida por amor a

Cristo Jesus, quer a igreja atual, quer a igreja futura, é composta por todos aqueles

que confessam o Senhor Jesus como seu único e suficiente salvador.
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Aqui  estamos  felizes  porque  sabemos  que  nesta  noite  não  há  o  nome de  um

homem, ainda que tenha sido citado o meu nome e o nome do pastor Leonídio. Por

uma questão de protocolo e deferência da Mesa sabemos que o verdadeiro nome

que merece toda a homenagem, toda a honra, toda a glória e todo o poder, o nome

que está sobre todo nome, é o nome glorioso do nosso senhor e salvador Jesus

Cristo. Glórias a Deus, bendito seja o nome do Senhor.

Para  encerrar,  não  posso  deixar  de  agradecer  de  forma  especial  ao  deputado

Anselmo José Domingos, nosso amigo e companheiro que tem nos socorrido sempre

que vamos a ele com os pedidos, às vezes dos irmãos necessitados. Nosso querido

deputado,  autor  da  proposta  que  possibilitou  que  esta  noite  a  igreja  aqui  seja

homenageada, irmão, amigo que tem sido sempre presente na vida da igreja, isso

nos alegra.  Essa parceria tem sido muito benéfica para  o  nosso povo.  Não é do

conhecimento de muitos, mas às vezes ligo para o deputado Anselmo José Domingos

e digo: “Anselmo, preciso de socorro, tem um irmão na fila de um hospital”. E ele

começa a articular. O mesmo é feito com o Marcelo, com nosso querido vereador

Elvis. O deputado Lincoln, então, quando vê meu nome diz: “Lá vem problema”. É

mais um querido que nos ajuda.

Por isso, nós aqui também, como igreja, queremos, de forma especial, fazer nosso

agradecimento ao deputado Anselmo José Domingos por essa parceria,  por essa

amizade, por esse carinho que ele tem dispensado a todos nós. Mas também quero

estender  essa  homenagem  ao  Wanderley,  ao  Marcelo,  ao  Leonardo  Portela,  ao

deputado  Ivair  Nogueira  -  nos  reencontramos  depois  das  evangelizações  no

Poliesportivo de Betim, ele participou de várias, em quase todas esteve lá  -  e  ao

deputado Lincoln Portela, um amigo de anos. Vocês não sabem o que ele tem feito

pela Igreja Cristã Maranata, principalmente neste momento de grandes embates ele

tem estado à frente conosco. Mas à frente de nós está o Espírito Santo de Deus.

Não poderia deixar de mencionar aqui também o Elvis, autor de um livro que fala da

sua história. Ele fala do monturo para o meio dos príncipes, fala da experiência, da

vida. Acabo de pedir que ele mande pelo menos 150 livros para distribuirmos para os

pastores lerem, porque é um livro que transmite uma história de vida, mas acima de

tudo o poder do Espírito Santo na transformação do homem.
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Por isso, a todos os meus irmãos, a todas as autoridades o agradecimento em meu

nome, em nome do pastor Leonídio, nosso coordenador, em nome da Igreja Cristã

Maranata,  Presbitério  Espírito  Santense,  das  igrejas  no  Brasil  e  no  exterior.

Agradecemos,  em especial,  ao  deputado Anselmo José Domingos,  nosso querido

amigo, por esta honrosa homenagem pelos 45 anos da fundação da igreja. A todos o

nosso muito obrigado.

Palavras do Presidente

Cumprimento  meu  caro  amigo  pastor  Marco  Antônio  Picone  Soares,  aqui

representando a Igreja Cristã Maranata; pastor Leonídio Mathias Doehler; Exmo. Sr.

Léo Portela, subsecretário de Estado de Casa Civil,  neste ato representando o Sr.

Antonio  Augusto  Anastasia,  governador  do  Estado  de  Minas  Gerais;  meu  amigo

Lincoln Portela, nosso eterno deputado federal; Exmo. Sr. Wanderley Porto, secretário

municipal de Administração Regional do Barreiro de Belo Horizonte, representando o

prefeito Marcio Lacerda; Exmos. Srs. Marcelo Álvaro Antônio, Juliano Lopes Lobato e

Elvis  Côrtes,  vereadores  de  Belo  Horizonte;  Exmo.  Sr.  deputado  Anselmo  José

Domingos, autor do requerimento que deu origem a esta homenagem.

Quero  ressaltar  aqui,  meu amigo  deputado  Anselmo José  Domingos,  o  grande

parlamentar que V. Exa. é e que chegou a esta Casa depois de passar pela Câmara

Municipal de Belo Horizonte. Hoje temos a oportunidade de participar desta reunião

para homenagear a Igreja Cristã Maranata, uma das belas reuniões com presenças

marcantes. V. Exa. foi muito feliz, deputado Anselmo José Domingos. Pastor Marco

Antônio,  pastor  Leonídio,  nosso  presidente,  deputado  Dinis  Pinheiro,  manda  um

abraço especial a vocês. Ele não pôde comparecer e me incumbiu da missão de

representá-lo nesta noite. Ele gostaria muito de estar aqui pra dar um abraço especial

em cada um de vocês.

Sou de Betim e acompanho de perto o trabalho da Igreja Cristã Maranata. É um

trabalho sério, são igrejas que realmente têm o compromisso de levar a palavra do

Senhor.  Tive  oportunidade,  como o  pastor  Marco Antônio  disse  anteriormente,  de

participar de um grande encontro das Igrejas Maranata no Polo Esportivo de Betim.

Naquele dia, a minha admiração pelo pastor Marco Antônio foi ainda maior, porque

pude ter a felicidade de ouvir uma bela palavra, que nos deu muita tranquilidade e
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muita paz.

Além disso, todo mês de dezembro, nós, este deputado e demais autoridades de

Betim, somos convidados para comparecer à Igreja Maranata de Betim para receber

as  orações,  que  são  fundamentais.  Oração  é  importante  para  todo  mundo,  mas

principalmente  para  nós  políticos  que  vivenciamos  momentos  de  grandes

dificuldades. Há vários anos, recebemos o convite dos pastores da Igreja Maranata

de Betim  e estamos sempre presentes,  com muita  honra  e  muito  orgulho.  Então

recebam os nossos agradecimentos.

Esta merecida homenagem à Igreja Cristã Maranata é extensiva a todos os seus

pastores e irmãos que, ao longo desses anos, vêm, por meio da fé e da realização de

importante  trabalho  social,  contribuindo  para  o  desenvolvimento  de  Minas Gerais.

Essa igreja foi fundada em 1968, no Município de Vila Velha, no Espírito Santo, no

bojo de um movimento iniciado no ano anterior por fiéis de várias igrejas evangélicas

por  um  avivamento  do  culto.  Essa  busca  por  um  arrebatamento  espiritual  é

sintetizada pelo seu nome, Maranata,  termo bíblico que significa “o Senhor  Jesus

vem” e expressa a crença de cada irmão no retorno do filho de Deus. A primeira

grande reunião das Igrejas Cristãs Maranata ocorreu em abril de 1976, na cidade de

Vitória.  O evento reuniu  35 mil  pessoas no Estádio da  Desportiva  Ferroviária,  no

Bairro São Torquato, mostrando que a instituição, apesar  de seu pouco tempo de

existência, já mobilizava fiéis em todo o País.

Firme em seu objetivo de pregar o evangelho, trabalhar pela formação espiritual da

humanidade e realizar obras beneficentes, a igreja tinha, em 2012, cerca de 900 mil

fiéis. Embora a sede continue em Vila Velha, sua cidade de origem, a instituição tem

hoje 5 mil templos espalhados por todo o Brasil. Além disso, mantém estreitos laços

com Igrejas Cristãs Maranata de outros países das Américas, bem como da Europa,

Ásia e África.

Em  2013,  aconteceu  a  terceira  grande  reunião,  desta  vez  na  capital  mineira,

congregando,  no  Mineirão,  125  mil  pessoas.  O  evento,  voltado  à  celebração  do

aniversário  da  instituição,  foi  transmitido  para  97  países,  contando  com  tradução

simultânea em cinco idiomas. O crescimento da igreja pode ser notado também nas

benfeitorias  realizadas  no  centro  de  divulgação  localizado  em  uma  fazenda  no
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Município  de  Domingos  Martins,  denominado  Maanain.  O  centro,  que  abriga

seminários  e  outros  eventos  da  igreja,  tinha  estrutura  modesta  na  época de sua

fundação. Hoje recebe quinzenalmente cerca de 4 mil pessoas, que se hospedam em

alojamentos confortáveis. Dispõe ainda de três igrejas, a maior com capacidade para

abrigar 2.500 pessoas sentadas.

Além de zelar pela vida espiritual dos fiéis,  a Igreja Cristã Maranata desenvolve

relevante  trabalho  social,  zelando  pela  integração  do  idoso  e  do  deficiente,  pela

valorização  da  família  e  pelo  cuidado  com  a  criança  e  o  adolescente.  Merecem

destaque as atividades voltadas para surdos, iniciadas em Petrópolis, em 2001. Na

época, membros da igreja começaram a ministrar aulas de história bíblica e a pregar

para deficientes auditivos, permitindo que adquirissem conhecimentos sobre a Bíblia,

a que, até então, não tinham acesso. A iniciativa foi tão exitosa que, em 2005, foi

realizada a primeira reunião de intérpretes de língua brasileira de sinais - Libras -, da

qual participaram fiéis dos Estados de Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro

e do Distrito Federal. Em 2007, com o intuito de formar intérpretes dentro dos próprios

quadros  da  igreja,  tiveram  início  turmas  de  aprendizagem  de  Libras  em  vários

templos. O resultado foi uma inédita integração dos surdos à comunidade de fiéis. Um

bom  exemplo  é  a  pequena  Samara,  menina  que,  apesar  da  deficiência  auditiva,

conseguiu aprender a tocar violino, graças ao esforço e à dedicação da violinista da

Igreja Cristã Maranata de Santa Mônica, Guarapari.

A Igreja Cristã Maranata, lugar de acolhimento para todos que precisam de fé, de

ajuda  e  de  esperança,  merece  a  homenagem  do  Legislativo  mineiro  por  essa

belíssima trajetória. Muito obrigado a todos.

Apresentação Musical

O  locutor  -  Convidamos  os  presentes  a  ouvir  o  Grupo de Louvor  Igreja  Cristã

Maranata BH, que apresentará os hinos  Castelo Forte,  letra e música de Martinho

Lutero, com tradução de Jacob Eduardo Von Rhafe e adaptação de Débora Giestas

Fernandes, e Vem, Jesus Cristo Já Vem, de Jorgemar Souza Madeira.

- Procede-se à apresentação musical.

Palavras do Sr. Léo Portela

Amados irmãos, a graça e a paz do Nosso Senhor Jesus! Na pessoa do nosso
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pastor Marcos Picone, integrante da Mesa, e na pessoa do deputado Anselmo José

Domingos, saúdo as demais autoridades. Irmãs e irmãos, quis o Senhor Jesus que

esta  homenagem à Maranata fosse no mesmo dia da reforma protestante,  31 de

outubro. Lembrando da nossa gênese de cristãos reformados que somos, lembramos

dos cinco solas de Martinho Lutero: sola scriptura, sola gratia, sola christus, soli Deo

gloria, sola fide.

Meus irmãos, Maranata é uma igreja protestante, e, como protestantes que somos,

não cessamos o nosso protesto. Maranata hoje protesta como uma igreja relevante

no  cenário  social  contra  os  moribundos  e  contra  os  que  estão  morrendo

desenganados  nos  hospitais,  porque  Maranata  não  se  conforma  com  que  eles

morram sem ouvir  a  palavra  do  Senhor  Jesus.  Maranata  protesta  contra  aqueles

jogados no sistema penitenciário, que, às escuridões, com o mundo de costas viradas

para eles, morrem nas cadeias sem conhecer a palavra, a mensagem da cruz e a

verdade que liberta. Maranata protesta porque não se conforma em ver os idosos, os

órfãos e as viúvas abandonados pela sociedade. Maranata é uma igreja que cumpre

o “Ide!” em missão integral, porque não apenas prega o evangelho, mas transforma a

comunidade, transforma vidas com ação social e amplia o nosso poder no Estado

porque chega aonde não conseguimos chegar. Maranata toca a alma das pessoas

com a mensagem da verdade que liberta.

Meus irmãos, que neste  dia de celebração não esqueçamos as nossas origens

protestantes  de  cristãos  reformados  e  continuemos  protestando  contra  a  injustiça

deste mundo que nos odeia. Como diz a palavra de Deus, continuemos protestando

até que a mensagem da cruz alcance cada homem e cada mulher de Minas Gerais,

do Brasil  e do mundo até a volta do Senhor Jesus. E que essa volta seja breve.

Maranata ora. Vem, Senhor Jesus! Maranata ora. Vem, Senhor Jesus!

O presidente - Queremos agradecer aos homenageados a presença. Agradeço ao

pastor Marco Antônio Soares; ao pastor Leonídio Mathias; ao nosso amigo deputado

Anselmo  José  Domingos,  autor  do  requerimento,  aos  vereadores,  às  demais

autoridades presentes, a todos os pastores e a cada um de vocês que veio honrar,

nesta noite de homenagem, a Igreja Cristã Maranata.
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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 segunda-feira, dia 4 de novembro, às

14 horas, nos termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 28ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 29/10/2013

Presidência do Deputado Dinis Pinheiro

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

Fase: Suspensão e Reabertura da reunião - Discussão e Votação de Proposições:

Requerimentos do deputado Gilberto Abramo (2);  deferimento do requerimento de

retirada de tramitação - Questão de ordem - Requerimento do deputado Zé Maia;

aprovação  -  Votação,  em  1º  turno,  do  Projeto  de  Lei  Complementar  nº  41/2013;

requerimento do deputado Sávio Souza Cruz; aprovação do requerimento - Votação,

em turno único, do Projeto de Lei nº 1.789/2011; aprovação na forma do Substitutivo

nº 2; prejudicialidade do Substitutivo nº 1 - Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº

777/2011; aprovação na forma do vencido em 1º turno - Votação, em 2º turno, do

Projeto de Lei nº 1.259/2011; votação nominal do Substitutivo nº 1 ao vencido em 1º

turno, salvo emenda; aprovação; leitura da Emenda nº 1; questão de ordem; votação

nominal  da  Emenda  nº  1;  rejeição  -  Votação,  em  2º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº

2.748/2011;  aprovação  na  forma  do  vencido  em  1º  turno;  Declaração  de  Voto  -

Votação,  em  1º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  425/2011;  aprovação  na  forma  do

Substitutivo nº 1 - Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 493/2011; aprovação na

forma do Substitutivo nº 1 - Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 1.211/2011;

aprovação na forma do Substitutivo nº 1 - Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº

1.968/2011;  aprovação na forma do  Substitutivo  nº  1  -  Votação,  em 1º  turno,  do

Projeto de Lei nº 2.405/2011; aprovação na forma do Substitutivo nº 1 com a Emenda

nº 1 - Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.621/2012; aprovação na forma do

Substitutivo nº 1 - Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.720/2013; aprovação

na forma do Substitutivo nº 1 - Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.900/2013;
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aprovação na forma do Substitutivo nº 1 - Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº

4.040/2013;  requerimento  do  deputado  Sávio  Souza  Cruz;  aprovação  do

requerimento - Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 4.189/2013; requerimento

do deputado Gilberto Abramo; aprovação do requerimento - Votação, em 1º turno, do

Projeto de Lei nº 4.454/2013; aprovação na forma do Substitutivo nº 1 - Discussão,

em 2º turno, do Projeto de Lei Complementar nº 30/2012; apresentação das Emendas

nºs 3 e 4; encerramento da discussão; votação nominal do projeto, salvo emendas;

aprovação na forma do vencido em 1º turno; votação nominal das Emendas nºs 1 e 2;

aprovação; votação nominal da Emenda nº 3; aprovação; requerimento do deputado

Sargento  Rodrigues;  deferimento  -  Discussão,  em  2º  turno,  do  Projeto  de  Lei

Complementar nº 37/2013; apresentação das Emendas nºs 1 e 2; encerramento da

discussão; votação nominal do projeto, salvo emendas; aprovação; leitura e votação

nominal  da Emenda nº 1; aprovação;  leitura e votação nominal  da  Emenda nº 2;

aprovação - Declaração de Voto - Discussão, em turno único, do Projeto de Lei nº

4.352/2013; requerimento do deputado Gilberto Abramo; aprovação do requerimento -

Discussão, em  1º turno, do Projeto de Lei  nº 1.651/2011;  aprovação na forma do

Substitutivo  nº  1  -  Discussão,  em  1º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  3.841/2013;

encerramento da discussão; votação nominal do projeto, salvo emenda; aprovação;

votação nominal da Emenda nº 1; inexistência de quórum para votação; anulação da

votação; renovação da votação nominal da Emenda nº 1; aprovação - Discussão, em

1º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  4.389/2013;  aprovação  com  a  Emenda  nº  1  -

Declarações de Voto - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os deputados e as deputadas:

Dinis Pinheiro - Ivair Nogueira - Hely Tarqüínio - Adelmo Carneiro Leão - Neider

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

Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Antonio Lerin - Arlen Santiago - Bonifácio

Mourão - Bosco - Braulio Braz - Cabo Júlio - Carlos Henrique -  Carlos Pimenta -

Celinho do Sinttrocel - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Doutor Wilson Batista -

Duarte Bechir - Duilio de Castro - Durval Ângelo - Fabiano Tolentino - Fred Costa -

Gilberto Abramo - Glaycon Franco - Gustavo Valadares - Inácio Franco - Jayro Lessa
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- João Leite - João Vítor Xavier - Juarez Távora - Lafayette de Andrada - Leonardo

Moreira -  Liza  Prado -  Luiz Henrique -  Luiz Humberto Carneiro  -  Luzia  Ferreira -

Marques  Abreu  -  Neilando  Pimenta  -  Paulo  Guedes  -  Pinduca Ferreira  -  Rogério

Correia - Romel Anízio - Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas - Sargento Rodrigues -

Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tiago Ulisses - Tony Carlos - Ulysses Gomes -

Vanderlei Miranda - Zé Maia.

Abertura

O presidente (deputado Dinis Pinheiro) - Às 20h11min, a lista de comparecimento

registra a existência de número regimental. Declaro aberta a reunião. Sob a proteção

de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra,

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

1ª Parte

Ata

- O deputado Neider  Moreira,  2º-secretário,  procede à leitura da ata da reunião

anterior, que é aprovada sem restrições.

2ª Parte (Ordem do Dia)

2ª Fase

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

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

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

Suspensão da Reunião

O  presidente  -  A  presidência  vai  suspender  a  reunião  por  15  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 Gilberto Abramo 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.

O deputado Gilberto Abramo - Sr. Presidente, solicito que esse requerimento não
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seja colocado em votação, uma vez que já existe acordo com a própria categoria para

que  amanhã,  na  parte  da  tarde,  ele  entre  em  votação.  Então,  retiro  esse

requerimento.

O presidente - É regimental. O pedido de V. Exa. é ordem.

Questão de Ordem

O deputado Paulo Guedes - Sr. Presidente, quero só registrar nossa indignação

com um fato ocorrido hoje, a publicação de uma matéria no jornal Hoje em Dia, uma

matéria sem nenhuma base legal, sem nenhum dado, feita sem se ouvir nenhuma

fonte. Ela teve um único objetivo: denegrir a imagem do prefeito de Manga e também

da cidade. Quero deixar registrada minha indignação como filho da cidade de Manga,

que tem meu irmão como prefeito. Essa matéria veio denegrir a cidade em todos os

sentidos. Primeiro, disseram que a cidade é a mais pobre de Minas. Aliás, diminuíram

a cidade em 300 posições no  ranking do IDH, cometendo uma grande inverdade.

Depois, disseram que o gabinete do prefeito tinha 341 funcionários lotados, quando

não existe nenhum. Ainda disseram que há contratações de parentes, o que também

não acontece. A não ser dois cargos de secretários, não existe nenhum parente do

prefeito na prefeitura. Mais do que isso: essa reportagem tem o fim político de atacar

minha  honra  porque,  ao  falarem  mal  de  meu  irmão,  atingem  a  pessoa  deste

deputado.  Então,  quero  deixar  registrada  a  indignação  minha,  da  população  de

Manga e da administração local, e colocar à disposição dessa jornalista e do jornal

Hoje em Dia todas as contas da prefeitura. A Prefeitura de Manga não deve nada a

ninguém, nunca cometeu nem comete nenhum ato de ilegalidade. As nossas contas

estão abertas para qualquer órgão de imprensa. A Prefeitura de Manga cumpre a lei

da transparência, publicando todos os seus atos no site da prefeitura dia a dia, e não

tem nada a esconder de nenhum cidadão, muito menos de membros do Ministério

Público que querem se promover à custa de pessoas sérias. Por isso quero deixar a

indignação  do  prefeito  de  Manga,  Anastácio  Guedes,  e  minha,  e  dizer  tanto  ao

Ministério Público quanto a qualquer órgão de imprensa que estão em uma missão

com outros interesses, que a Prefeitura de Manga não tem nada a esconder, nunca

cometeu nenhum ato  de  ilegalidade,  não faz  coisa  errada nem deixa  fazer  coisa

errada.  Estou  à  disposição  dessa  jornalista  que,  de  forma  sorrateira  e  covarde,
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publicou uma matéria mentirosa e irresponsável, sem nem sequer ligar ao prefeito da

cidade e saber a versão do município, sem me ouvir, porque fui citado na matéria de

forma irresponsável;  por isso quero registrar  aqui minha indignação. Essa matéria

trata de pessoas sérias, chama a nossa secretária de educação de ficha-suja, mas

ela  não responde a nenhum processo,  nem de primeira instância.  Portanto,  essa

jornalista do jornal  Hoje em Dia cometeu um erro gravíssimo, ao atacar a honra de

pessoas sérias, competentes e comprometidas com o desenvolvimento do povo de

Manga e região. Se o objetivo era atingir este deputado, a minha vida também é um

livro aberto, o meu gabinete, as minhas ações, e estou pronto para debater qualquer

assunto com qualquer órgão de imprensa ou membro do Ministério Público. O que

não aceitamos é ser  atacados de forma tão irresponsável  em matéria difamatória

contra pessoas sérias. Quero registrar a indignação deste parlamentar, que vem aqui

colocar o mandato à disposição de todos, do Ministério Público, de todos os órgãos

de  imprensa.  Sei  que  tem  lado,  que  em  Minas  a  imprensa,  vergonhosamente,

trabalha durante todo o seu tempo para defender um projeto, atacando o projeto do

governo  federal,  e  agora  resolve  atacar  um  parlamentar  que  não  tem  nenhum

processo, nenhuma condenação. Muito menos meu irmão, que é prefeito de Manga,

que nunca fez nem nunca fará coisa errada. A nossa administração está lá de portas

abertas  para  qualquer  órgão de imprensa,  principalmente  para  os  promotores  de

plantão,  inclusive  esses  que querem aparecer  de  qualquer  forma.  Estamos lá  de

portas abertas. Em Manga não se comete nenhum ato ilícito; por isso, quero registrar

aqui minha indignação com essa matéria irresponsável, publicada na edição de hoje

do jornal Hoje em Dia.

O presidente - Vem à Mesa requerimento do deputado Zé Maia em que solicita a

inversão da pauta desta reunião, de modo que os Projetos de Lei Complementar nºs

30/2012  e  37/2013  sejam  apreciados  em  primeiro  lugar,  nessa  ordem,  entre  as

matérias  em fase de discussão.  Em votação,  o requerimento.  As deputadas e os

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

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei Complementar nº 41/2013, do governador

do Estado, que institui  a gratificação de incentivo ao exercício continuado para os

policiais  civis  do  Estado  de  Minas  Gerais.  A Comissão  de  Justiça  concluiu  pela
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constitucionalidade do projeto com a Emenda nº 1, que apresentou. A Comissão de

Administração Pública opinou pela aprovação do projeto com a Emenda nº 1,  da

Comissão de Justiça. A Comissão de Fiscalização Financeira opinou pela aprovação

do  projeto  do  na forma  do  Substitutivo  nº  1,  que apresentou,  e  pela  rejeição  da

Emenda nº 1, da Comissão de Justiça. Emendado em Plenário, voltou o projeto à

Comissão de Fiscalização Financeira, que opina pela aprovação da Emenda nº 2,

incorporada ao Substitutivo nº 3, que apresenta, e pela rejeição do Substitutivo nº 2.

Vem  à  Mesa  requerimento  do  deputado  Sávio  Souza  Cruz  em  que  solicita  o

adiamento da votação do Projeto de Lei Complementar nº 41/2013. Em votação, o

requerimento. As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se

encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Votação, em turno único, do Projeto de Lei nº 1.789/2011, do deputado Marques

Abreu, que institui o selo Amigo do Esporte no Estado. A Comissão de Justiça conclui

pela constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo nº 1, que apresenta. A

Comissão de Esporte opina pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 2,

que  apresenta.  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 Substitutivo nº 2.

- Registram “sim” os deputados e as deputadas:

Adelmo Carneiro Leão - Alencar da Silveira Jr. - Ana Maria Resende - Anselmo José

Domingos  -  Antônio  Carlos  Arantes  -  Antonio  Lerin  -  Arlen  Santiago  -  Bonifácio

Mourão - Bosco - Cabo Júlio - Carlos Henrique - Carlos Pimenta - Célio Moreira -

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

Fabiano  Tolentino  -  Fred  Costa  -  Gilberto  Abramo  -  Glaycon  Franco  -  Gustavo

Valadares - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João Leite -

Juarez Távora - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Liza Prado - Luiz Henrique

-  Luiz  Humberto  Carneiro  -  Luzia  Ferreira  -  Marques  Abreu  -  Neider  Moreira  -

Neilando Pimenta - Paulo Guedes - Pinduca Ferreira - Rogério Correia - Romel Anízio
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-  Rômulo Veneroso -  Rômulo  Viegas -  Sargento  Rodrigues -  Sávio Souza Cruz -

Sebastião Costa - Tiago Ulisses - Tony Carlos - Vanderlei Miranda - Zé Maia.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  50  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Está

aprovado o Substitutivo nº 2. Com a aprovação do Substitutivo nº 2, fica prejudicado o

Substitutivo  nº  1.  Está,  portanto,  aprovado,  em  turno  único,  o  Projeto  de  Lei  nº

1.789/2011 na forma do Substitutivo nº 2. À Comissão de Redação.

Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 777/2011, do deputado Carlin Moura, que

dispõe sobre reserva de vaga para afro-brasileiros em peça publicitária de órgão das

administrações públicas direta e indireta do Estado de Minas Gerais. A Comissão de

Direitos Humanos opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em 1º turno.

A  presidência  vai  submeter  a  matéria  a  votação  pelo  processo  nominal,  de

conformidade com o 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.

- Registram “sim” os deputados e as deputadas :

Adelmo Carneiro Leão - Alencar da Silveira Jr. - Ana Maria Resende - Anselmo José

Domingos  -  Antônio  Carlos  Arantes  -  Antonio  Lerin  -  Arlen  Santiago  -  Bonifácio

Mourão - Bosco - Cabo Júlio - Carlos Pimenta - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva -

Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Fabiano Tolentino - Fred

Costa - Gilberto Abramo - Glaycon Franco - Gustavo Valadares - Hely Tarqüínio -

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

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

Humberto Carneiro  -  Luzia Ferreira -  Marques  Abreu -  Neider  Moreira  -  Neilando

Pimenta - Paulo Guedes - Pinduca Ferreira - Rogério Correia - Romel Anízio - Rômulo

Veneroso - Rômulo Viegas -  Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz -  Sebastião

Costa - Tiago Ulisses - Tony Carlos - Vanderlei Miranda.

- Registra “não” o deputado:

Carlos Henrique.

O presidente - Votaram “sim” 49 deputados. Votou “não” 1 deputado. Está, portanto,
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aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei nº 777/2011 na forma do vencido em 1º turno.

À Comissão de Redação.

Votação,  em  2º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  1.259/2011,  do  deputado Leonardo

Moreira,  que  proíbe  o  uso  de  produtos,  materiais  ou  artefatos  que  contenham

quaisquer  tipos  de  amianto  ou  asbesto  ou  outros  minerais  que  acidentalmente

tenham fibras de amianto na sua composição e dá outras providências. A Comissão

de  Saúde  opina  pela  aprovação  do  projeto  na  forma do  vencido  em  1º  turno.  A

Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do

Substitutivo nº 1, que apresenta, ao vencido em 1º turno. A presidência informa ao

Plenário que, no decorrer da discussão, foi apresentada ao projeto uma emenda do

deputado Anselmo José Domingos, que recebeu o nº 1, e que, nos termos do § 4º do

art.  189 do  Regimento  Interno,  será  submetida  a  votação independentemente  de

parecer. 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 Substitutivo nº 1, salvo emenda.

- Registram “sim” os deputados e as deputadas:

Adelmo Carneiro Leão - Alencar da Silveira Jr. - Ana Maria Resende - Anselmo José

Domingos  -  Antônio  Carlos  Arantes  -  Antonio  Lerin  -  Arlen  Santiago  -  Bonifácio

Mourão - Bosco - Cabo Júlio - Carlos Pimenta - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva -

Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Fabiano Tolentino - Fred

Costa - Gilberto Abramo - Glaycon Franco - Gustavo Valadares - Hely Tarqüínio -

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

Távora - Leonardo Moreira - Liza Prado - Luiz Henrique - Luiz Humberto Carneiro -

Luzia Ferreira - Marques Abreu - Neider Moreira - Neilando Pimenta - Paulo Guedes -

Pinduca  Ferreira  -  Rogério  Correia  -  Romel  Anízio  -  Rômulo  Veneroso  -  Rômulo

Viegas - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tiago Ulisses -

Vanderlei Miranda - Zé Maia.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  48  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Está



320
____________________________________________________________________________

aprovado o Substitutivo nº 1, salvo emenda. Emenda nº 1. A presidência solicita ao

secretário que proceda à leitura da emenda.

O secretário (deputado Neider Moreira) - (- Lê a Emenda nº 1, que foi publicada na

edição do dia 27/9/2013.).

Questão de Ordem

O deputado Adelmo Carneiro Leão - Minha preocupação deve-se ao fato de o tema

amianto  ser  uma questão  polêmica  e  já  ter  sido  intensamente  discutido  aqui  na

Assembleia de Minas. O mau uso do amianto, inspirado ou aspirado, realmente pode

causar graves lesões pulmonares, inclusive câncer de alta agressividade. Se estamos

votando para proibir  o  amianto,  se o  amianto  faz  parte  da  composição  da  pedra

sabão, que sentido há em proibirmos o amianto, se é utilizado na fabricação de telhas

e de caixas d'água? Seu uso controlado é permitido, desde que se evite respirar a

fibra do amianto, assim como a pedra sabão, cuja utilização é muito mais artesanal e

muito mais perigosa? Como votaremos favoravelmente a essa condição de preservar

sua  utilização?  Uma  discussão  mais  aprofundada  nos  permitiria  um  voto  mais

adequado neste momento. Votarei contra essa emenda, que foge ao escopo do que

votamos na primeira proposta, no núcleo do projeto.

O presidente - Em votação, a Emenda nº 1.

- Registram “sim” os deputados:

Alencar da Silveira Jr. - Anselmo José Domingos - Arlen Santiago - Carlos Pimenta -

Doutor Wilson Batista - Fred Costa - Ivair Nogueira - João Vítor Xavier.

- Registram “não” os deputados e as deputadas :

Adelmo Carneiro Leão -  Ana Maria Resende -  Antônio Carlos  Arantes -  Antonio

Lerin  -  Bonifácio  Mourão  -  Bosco -  Braulio  Braz  -  Carlos  Henrique  -  Celinho  do

Sinttrocel - Dalmo Ribeiro Silva - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Fabiano Tolentino -

Gilberto  Abramo -  Glaycon Franco -  Gustavo Valadares  -  Hely Tarqüínio  -  Inácio

Franco - Jayro Lessa - João Leite - Juarez Távora - Leonardo Moreira - Liza Prado -

Luiz Henrique - Luiz Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Marques Abreu - Neider

Moreira - Neilando Pimenta -  Pinduca Ferreira -  Rogério Correia -  Romel Anízio -

Rômulo  Veneroso  -  Rômulo  Viegas  -  Sargento  Rodrigues  -  Sávio  Souza  Cruz  -

Sebastião Costa - Tiago Ulisses - Tony Carlos - Vanderlei Miranda.
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- Registra “branco” o deputado:

Paulo Guedes.

O presidente - Votaram "sim" 8 deputados. Votaram "não" 40 deputados. Houve 1

voto em branco. Está rejeitada a Emenda nº 1. Está, portanto, aprovado, em 2º turno,

o Projeto de Lei nº 1.259/2011 na forma do Substitutivo nº 1 ao vencido em 1º turno. À

Comissão de Redação.

Votação,  em  2º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  2.748/2011,  do  deputado Leonardo

Moreira, que dispõe sobre a cassação da inscrição no cadastro de contribuintes do

ICMS de qualquer empresa que faça uso direto ou indireto de trabalho escravo ou em

condições análogas. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do

projeto na forma do vencido em 1º turno.  A presidência vai submeter a matéria a

votação pelo processo nominal, de conformidade com o 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.

- Registram “sim” os deputados e as deputadas :

Adelmo Carneiro Leão -  Alencar  da  Silveira  Jr.  -  Ana Maria Resende -  Antônio

Carlos Arantes - Antônio Genaro - Antonio Lerin - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão -

Bosco - Braulio Braz - Cabo Júlio - Carlos Henrique - Carlos Pimenta - Celinho do

Sinttrocel - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir

-  Duilio  de  Castro  -  Fabiano Tolentino  -  Fred Costa  -  Gilberto  Abramo -  Glaycon

Franco - Gustavo Valadares - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Ivair Nogueira - Jayro

Lessa -  João Leite -  João Vítor  Xavier  -  Juarez Távora -  Lafayette  de Andrada -

Leonardo Moreira -  Liza  Prado -  Luiz Henrique -  Luiz  Humberto  Carneiro  -  Luzia

Ferreira  -  Marques Abreu -  Neider  Moreira  -  Neilando Pimenta  -  Paulo  Guedes  -

Pinduca  Ferreira  -  Rogério  Correia  -  Romel  Anízio  -  Rômulo  Veneroso  -  Rômulo

Viegas - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tiago Ulisses - Tony Carlos - Vanderlei

Miranda.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  51  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Está,

portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei nº 2.748/2011 na forma do vencido
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em 1º turno. À Comissão de Redação.

Declaração de Voto

A deputada Liza  Prado -  Quero só agradecer  os  meus colegas.  O meu projeto

também está anexado e creio que votamos uma matéria  muito importante para o

povo mineiro. Agradeço ao presidente a deferência.

Votação,  em  1º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  425/2011,  do  deputado  Sargento

Rodrigues,  que  dispõe  sobre  a  divulgação  do  direito  à  gratuidade  de  serviços

bancários considerados essenciais na forma do art.  2º da Resolução do Conselho

Monetário  Nacional  nº  3.518,  de  6/12/2007,  no  âmbito  das  repartições  públicas

estaduais de Minas Gerais. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do

projeto  na  forma do  Substitutivo  nº  1,  que apresenta.  A Comissão de  Defesa  do

Consumidor  opina  pela  aprovação  do  projeto  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  da

Comissão de Justiça. A presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo

nominal,  de  conformidade  com  o  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 Substitutivo nº 1.

- Registram “sim” os deputados e as deputadas :

Adelmo Carneiro Leão - Ana Maria Resende - Anselmo José Domingos - Antônio

Carlos Arantes - Antônio Genaro - Antonio Lerin - Arlen Santiago - 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

Valadares - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Ivair Nogueira - João Leite - João Vítor

Xavier - Juarez Távora - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Liza Prado - Luiz

Henrique - Luiz Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Marques Abreu - Neider Moreira

-  Neilando Pimenta -  Paulo Guedes - Pinduca Ferreira -  Rogério Correia -  Romel

Anízio - Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz

- Sebastião Costa - Tiago Ulisses - Tony Carlos - Vanderlei Miranda.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  50  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Está
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aprovado o Substitutivo nº 1. Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de Lei

nº 425/2011 na forma do Substitutivo nº 1. À Comissão de Defesa do Consumidor.

Votação,  em  1º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  493/2011,  do  deputado  Alencar  da

Silveira Jr.,  que altera a Lei  nº 12.666, de 4/11/1997,  que dispõe sobre a política

estadual de amparo ao idoso e dá outras providências. A Comissão de Justiça conclui

pela constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo nº 1, que apresenta. A

Comissão do Trabalho opina pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 1,

da  Comissão  de  Justiça.  A presidência  vai  submeter  a  matéria  a  votação  pelo

processo nominal, de conformidade com o 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 Substitutivo nº 1.

- Registram “sim” os deputados e as deputadas:

Adelmo Carneiro Leão - Alencar da Silveira Jr. - Ana Maria Resende - Anselmo José

Domingos - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Antonio Lerin - Arlen Santiago -

Bosco - 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

Valadares - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João Leite -

João Vítor Xavier - Juarez Távora - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Liza

Prado - Luiz Henrique - Luiz Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Marques Abreu -

Neider  Moreira  -  Neilando Pimenta  -  Paulo  Guedes  -  Pinduca Ferreira  -  Rogério

Correia - Romel Anízio - Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas - Sargento Rodrigues -

Sávio  Souza  Cruz  -  Sebastião  Costa  -  Tiago  Ulisses  -  Tony  Carlos  -  Vanderlei

Miranda.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  51  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Está

aprovado o Substitutivo nº 1. Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de Lei

nº 493/2011 na forma do Substitutivo nº 1. À Comissão do Trabalho.

Votação,  em  1º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  1.211/2011,  do  deputado  Gustavo

Valadares, que institui o Selo Jovem e dá outras providências. A Comissão de Justiça
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conclui  pela  constitucionalidade  do  projeto  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  que

apresenta.  As  Comissões  de  Esporte  e  de  Fiscalização  Financeira  opinam  pela

aprovação  do  projeto  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  da  Comissão  de  Justiça.  A

presidência  vai  submeter  a  matéria  a  votação  pelo  processo  nominal,  de

conformidade com o 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 Substitutivo nº 1.

- Registram “sim” os deputados e as deputadas:

Adelmo Carneiro Leão - Alencar da Silveira Jr. - Ana Maria Resende - Anselmo José

Domingos - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Antonio Lerin - Arlen Santiago -

Bonifácio Mourão - Bosco - 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 Valadares - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Ivair Nogueira - Jayro

Lessa -  João Leite -  João Vítor  Xavier  -  Juarez Távora -  Lafayette  de Andrada -

Leonardo Moreira -  Liza  Prado -  Luiz Henrique -  Luiz  Humberto  Carneiro  -  Luzia

Ferreira  -  Marques Abreu -  Neider  Moreira  -  Neilando Pimenta  -  Paulo  Guedes  -

Pinduca Ferreira  -  Romel Anízio  -  Rômulo  Veneroso -  Rômulo  Viegas -  Sargento

Rodrigues - Tiago Ulisses - Tony Carlos - Vanderlei Miranda - Zé Maia.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  50  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Está

aprovado o Substitutivo nº 1. Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de Lei

nº 1.211/2011 na forma do Substitutivo nº 1. À Comissão de Esporte.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 1.968/2011, do deputado Tiago Ulisses,

que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Conselheiro Lafaiete parte do

imóvel  que especifica.  A Comissão de  Justiça  conclui  pela  constitucionalidade do

projeto na forma do Substitutivo nº 1, que apresenta. A Comissão de Fiscalização

Financeira  opina  pela  aprovação  do  projeto  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  da

Comissão de Justiça. 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
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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 Substitutivo nº 1.

- Registram “sim” os deputados e as deputadas:

Adelmo Carneiro Leão - Alencar da Silveira Jr. - Ana Maria Resende - Anselmo José

Domingos - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Antonio Lerin - Arlen Santiago -

Bonifácio Mourão -  Bosco -  Braulio  Braz -  Cabo Júlio  -  Carlos  Henrique -  Carlos

Pimenta - Celinho do Sinttrocel - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Doutor Wilson

Batista - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Fabiano Tolentino - Fred Costa - Gilberto

Abramo - Glaycon Franco - Gustavo Valadares - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Ivair

Nogueira - Jayro Lessa - João Leite - João Vítor Xavier - Juarez Távora - Lafayette de

Andrada - Leonardo Moreira - Liza Prado - Luiz Henrique - Luiz Humberto Carneiro -

Luzia Ferreira - Marques Abreu - Neider Moreira - Neilando Pimenta - Paulo Guedes -

Pinduca  Ferreira  -  Rogério  Correia  -  Romel  Anízio  -  Rômulo  Veneroso  -  Rômulo

Viegas - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tiago Ulisses -

Tony Carlos - Vanderlei Miranda - Zé Maia.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  54  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Está

aprovado o Substitutivo nº 1. Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de Lei

nº 1.968/2011 na forma do Substitutivo nº 1. À Comissão de Fiscalização Financeira.

Votação,  em  1º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  2.405/2011,  do  deputado  Gustavo

Valadares, que obriga as lojas de telefonia a fixar em lugar visível cartaz contendo o

número do telefone da Agência Nacional de Telecomunicações - Anatel - e dá outras

providências. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na

forma do Substitutivo nº 1, que apresenta. A Comissão de Defesa do Consumidor

opina  pela  aprovação do  projeto  na  forma do Substitutivo  nº  1,  da  Comissão  de

Justiça, com a Emenda nº 1, que apresenta. 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
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seguida, registrem seu voto. Em votação, o Substitutivo nº 1, salvo emenda.

- Registram “sim” os deputados e as deputadas:

Adelmo Carneiro Leão -  Alencar  da  Silveira  Jr.  -  Ana Maria Resende -  Antônio

Carlos Arantes - Antônio Genaro - Antonio Lerin - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão -

Bosco - Braulio Braz - Cabo Júlio - Carlos Henrique - Carlos Pimenta - Celinho do

Sinttrocel - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir

-  Fabiano  Tolentino  -  Fred  Costa  -  Gilberto  Abramo -  Glaycon  Franco -  Gustavo

Valadares - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João Leite -

João Vítor Xavier - Juarez Távora - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Liza

Prado - Luiz Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Marques Abreu - Neider Moreira -

Neilando Pimenta - Paulo Guedes - Pinduca Ferreira - Rogério Correia - Romel Anízio

-  Rômulo Veneroso -  Rômulo  Viegas -  Sargento  Rodrigues -  Sávio Souza Cruz -

Sebastião Costa - Tiago Ulisses - Tony Carlos - Vanderlei Miranda - Zé Maia.

- Registra “não” o deputado:

Duilio de Castro.

O presidente - Votaram “sim” 51 deputados. Votou “não” 1 deputado. Está aprovado

o Substitutivo nº 1, salvo emenda. Em votação, a Emenda nº 1.

- Registram “sim” os deputados e as deputadas:

Alencar  da Silveira Jr.  -  Ana Maria Resende -  Antônio Carlos  Arantes -  Antônio

Genaro - Antonio Lerin - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão - Braulio Braz - Cabo Júlio

- Carlos Pimenta - Celinho do Sinttrocel - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Doutor

Wilson Batista - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Fabiano Tolentino - Gilberto Abramo

-  Glaycon  Franco  -  Gustavo  Valadares  -  Hely  Tarqüínio  -  Inácio  Franco  -  Ivair

Nogueira - João Leite - João Vítor Xavier - Juarez Távora - Lafayette de Andrada -

Leonardo Moreira -  Liza  Prado -  Luiz Henrique -  Luiz  Humberto  Carneiro  -  Luzia

Ferreira - Marques Abreu - Neider Moreira - Neilando Pimenta - Pinduca Ferreira -

Rogério  Correia  -  Romel  Anízio  -  Rômulo  Veneroso -  Rômulo  Viegas  -  Sargento

Rodrigues - Sebastião Costa - Tiago Ulisses - Tony Carlos - Zé Maia.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  45  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Está

aprovada a Emenda nº 1. Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de Lei nº

2.405/2011 na forma do Substitutivo nº 1, com a Emenda nº 1. À Comissão de Defesa
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do Consumidor.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.621/2012, do deputado Doutor Wilson

Batista, que dispõe sobre o protocolo de segurança dos procedimentos médicos nos

hospitais das redes pública e privada de saúde do Estado. A Comissão de Justiça

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

apresenta.  As  Comissões  de  Saúde  e  de  Fiscalização  Financeira  opinam  pela

aprovação  do  projeto  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  da  Comissão  de  Justiça.  A

presidência  vai  submeter  a  matéria  a  votação  pelo  processo  nominal,  de

conformidade com o 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 Substitutivo nº 1.

- Registram “sim” os deputados e as deputadas:

Adelmo Carneiro Leão - Alencar da Silveira Jr. - Ana Maria Resende - Anselmo José

Domingos - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Antonio Lerin - Arlen Santiago -

Bonifácio Mourão -  Bosco -  Braulio  Braz -  Cabo Júlio  -  Carlos  Henrique -  Carlos

Pimenta - Celinho do Sinttrocel - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Doutor Wilson

Batista - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Fabiano Tolentino - Fred Costa - Gilberto

Abramo -  Glaycon Franco -  Gustavo Valadares -  Hely Tarqüínio -  Inácio Franco -

Jayro Lessa - João Leite - João Vítor Xavier - Juarez Távora - Lafayette de Andrada -

Leonardo Moreira -  Liza  Prado -  Luiz Henrique -  Luiz  Humberto  Carneiro  -  Luzia

Ferreira  -  Marques Abreu -  Neider  Moreira  -  Neilando Pimenta  -  Paulo  Guedes  -

Pinduca  Ferreira  -  Rogério  Correia  -  Romel  Anízio  -  Rômulo  Veneroso  -  Rômulo

Viegas - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tiago Ulisses -

Tony Carlos - Vanderlei Miranda - Zé Maia.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  53  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Está

aprovado o Substitutivo nº 1. Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de Lei

nº 3.621/2012 na forma do Substitutivo nº 1. À Comissão de Saúde.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.720/2013, do deputado Ivair Nogueira,

que dispõe sobre a obrigatoriedade de afixação de cartaz nos Postos de Identificação
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da Polícia Civil  e  nas Unidades  de Atendimento  Integrado localizadas  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 Comissão  de  Justiça

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

apresenta. A Comissão de Segurança Pública opina pela aprovação do projeto na

forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Justiça. 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 Substitutivo nº 1.

- Registram “sim” os deputados e as deputadas :

Adelmo Carneiro Leão - Alencar da Silveira Jr. - Ana Maria Resende - Anselmo José

Domingos - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Antonio Lerin - Arlen Santiago -

Bonifácio Mourão -  Bosco -  Braulio  Braz -  Cabo Júlio  -  Carlos  Henrique -  Carlos

Pimenta - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir

-  Duilio  de  Castro  -  Fabiano Tolentino  -  Fred Costa  -  Gilberto  Abramo -  Glaycon

Franco - Gustavo Valadares - Inácio Franco - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João Leite

- João Vítor Xavier - Juarez Távora - Leonardo Moreira - Liza Prado - Luiz Henrique -

Luiz Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Marques Abreu - Neider Moreira - Neilando

Pimenta - Pinduca Ferreira - Rogério Correia - Romel Anízio - Rômulo Veneroso -

Rômulo Viegas - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tiago

Ulisses - Tony Carlos - Vanderlei Miranda.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  49  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Está

aprovado o Substitutivo nº 1. Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de Lei

nº 3.720/2013 na forma do Substitutivo nº 1. À Comissão de Segurança Pública.

Votação,  em  1º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  3.900/2013,  do  deputado  Rogério

Correia, que autoriza o Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais -

DER-MG - a doar ao Município de São José da Lapa os imóveis que especifica. A

Comissão  de  Justiça  conclui  pela  constitucionalidade  do  projeto  na  forma  do

Substitutivo nº 1, que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela
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aprovação  do  projeto  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  da  Comissão  de  Justiça.  A

presidência  vai  submeter  a  matéria  a  votação  pelo  processo  nominal,  de

conformidade com o 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 Substitutivo nº 1.

- Registram “sim” os deputados e as deputadas :

Adelmo Carneiro Leão - Alencar da Silveira Jr. - Ana Maria Resende - Anselmo José

Domingos  -  Antônio  Carlos  Arantes -  Antonio  Lerin  -  Bonifácio  Mourão -  Bosco -

Braulio Braz - Cabo Júlio - Carlos Henrique - Carlos Pimenta - Célio Moreira - Dalmo

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

Tolentino - Fred Costa - Gilberto Abramo - Glaycon Franco - Gustavo Valadares - Hely

Tarqüínio -  Inácio Franco -  Ivair  Nogueira - Jayro Lessa -  João Leite -  João Vítor

Xavier - Juarez Távora - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Liza Prado - Luiz

Henrique - Luiz Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Marques Abreu - Neider Moreira

-  Neilando  Pimenta  -  Paulo  Guedes  -  Rogério  Correia  -  Romel  Anízio  -  Rômulo

Veneroso - Rômulo Viegas -  Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz -  Sebastião

Costa - Tiago Ulisses - Tony Carlos - Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda - Zé Maia.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  51  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Está

aprovado o Substitutivo nº 1. Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de Lei

nº 3.900/2013 na forma do Substitutivo nº 1. À Comissão de Fiscalização Financeira.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 4.040/2013, do governador do Estado,

que dispõe sobre o porte de armas de fogo pelo Agente de Segurança Penitenciário

de que trata a Lei nº 14.695, de 30 de julho de 2003. A Comissão de Justiça conclui

pela constitucionalidade do projeto com as Emendas nºs 1 e 2, que apresenta. As

Comissões de Segurança Pública e de Administração Pública opinam pela aprovação

do projeto e pela rejeição das Emendas nºs 1 e 2 da Comissão de Justiça. A Emenda

nº 3, apresentada em Plenário, foi retirada pelo autor. Vem à Mesa requerimento do

deputado Sávio Souza Cruz em que solicita o adiamento da votação do Projeto de Lei

nº  4.040/2013.  Em votação o requerimento.  As deputadas  e  os  deputados que o
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aprovam, permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 4.189/2013, do governador do Estado,

que cria o Fundo Estadual dos Direitos do Idoso. A Comissão de Justiça concluiu pela

constitucionalidade  do  projeto  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  que  apresentou.  A

Comissão do Trabalho opinou pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº

1,  da  Comissão  de  Justiça.  A Comissão  de  Fiscalização  Financeira  opinou  pela

aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 2, que apresentou, e pela rejeição

do Substitutivo nº 1, da Comissão de Justiça. Emendado em Plenário, voltou o projeto

à Comissão de Fiscalização Financeira que opina pela aprovação das Emendas nºs

10 e 11 e pela rejeição do Substitutivo nº 3 e das Emendas nºs 1 a 9. Vem à Mesa

requerimento do deputado Gilberto Abramo em que solicita o adiamento da votação

do Projeto de Lei nº  4.189/2013. Em votação, o requerimento. As deputadas e os

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

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 4.454/2013, do deputado Lafayette de

Andrada,  que  altera  a  Lei  nº  6.763,  de  26/12/1975,  que  consolida  a  legislação

tributária do Estado de Minas Gerais e dá outras providências. A Comissão de Justiça

conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de Fiscalização Financeira

opina  pela  aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº  1,  que apresenta.  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 Substitutivo nº 1.

- Registram “sim” os deputados e as deputadas :

Adelmo Carneiro Leão - Alencar da Silveira Jr. - Ana Maria Resende - Anselmo José

Domingos -  Antônio Genaro - Antonio Lerin - Arlen Santiago -  Bonifácio Mourão -

Braulio Braz - Cabo Júlio - 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

Valadares - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Jayro Lessa - João Leite - João Vítor
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Xavier - Juarez Távora - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Liza Prado - Luiz

Henrique - Luiz Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Marques Abreu - Neider Moreira

-  Neilando Pimenta -  Paulo Guedes - Pinduca Ferreira -  Rogério Correia -  Romel

Anízio - Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz

- Sebastião Costa - Tiago Ulisses - Tony Carlos - Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda

- Zé Maia.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  51  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Esta

aprovado o Substitutivo nº 1. Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de Lei

nº 4.454/2013 na forma do Substitutivo nº 1. À Comissão de Fiscalização Financeira.

Discussão, em 2º 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  Segurança Pública  opina  pela  aprovação do

projeto na forma do vencido em 1º turno com as Emendas nºs 1 e 2, que apresenta.

Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.

- Vêm à Mesa:

EMENDAS AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 30/2012

EMENDA Nº 3

Acrescente-se onde convier:

“Art. (…) - Fica autorizada a criação de unidades do Corpo de Bombeiros Militar do

Estado de Minas Gerais nos Municípios de Nova Serrana, Três Marias, João Pinheiro

e Paracatu".

Sala das Reuniões, 29 de outubro de 2013.

Sargento Rodrigues

Justificação: Cediço é que a instituição do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de

Minas Gerais possui função primordial e de significativa importância na proteção dos

cidadãos e garantia da segurança pública.

Trata-se de corporação cuja principal missão consiste na execução de atividades de

defesa  civil,  prevenção  e  combate  a  incêndios,  buscas,  salvamentos  e  socorros

públicos no âmbito de suas respectivas unidades federativas.

Embora o Corpo de Bombeiros Militar tenha a imagem tradicionalmente associada
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ao combate a incêndios,  há muito tempo essa atividade deixou de ser  sua única

missão. Desde a década de trinta essa corporação executa uma ampla variedade de

atendimentos especializados.

Contudo, não obstante tais deveres essenciais, em Minas Gerais e em todo o País,

o número de comandos operacionais de bombeiros é deficitário. Segundo um estudo

do Ministério  da  Ciência  e  Tecnologia,  em parceria  com o  Instituto de  Pesquisas

Tecnológicas de São Paulo (IPT),  apenas 14% dos 5.570 municípios do País têm

bombeiros militares.

Em Minas Gerais, das 853 cidades, 799 não têm Corpo de Bombeiros Militar, razão

pela  qual  se  visa,  primeiramente,  estatuir  critérios  técnicos  e  objetivos  para  a

definição  das  localidades  dos  Comandos  Operacionais  de  Bombeiros  que  serão

criados,  bem  como  estabelecer  um  prazo  máximo  para  que  tal  medida  seja

implementada, qual seja 90 dias da data da publicação desta lei.

Assim,  contamos com o apoio dos nobres pares para a aprovação da presente

proposição.

EMENDA Nº 4

Dê-se  ao  caput do  art.  2º  da  redação  do  vencido  a  seguinte  redação,  e

acrescentem-se ao art. 20 da Lei Complementar nº 54, de 1999, a que se refere o

referido art. 2º, os seguintes parágrafos:

“Art. 2º - O caput do art. 20 da Lei Complementar nº 54, de 1999, passa a vigorar

com  a  seguinte  redação,  ficando  acrescentados  a  esse  artigo  os  seguintes

parágrafos:

“Art. 20 - (...)

§ … - As localidades dos Comandos Operacionais de Bombeiros serão definidas

considerando-se os seguintes critérios técnicos:

I - população residente;

II  -  população  pendular,  assim  entendida  a  resultante  dos  deslocamentos

populacionais diários ou semanais;

III - tendência de elevação da população devido à imigração;

IV - dimensão territorial da localidade;

V - arrecadação do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços e da
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Taxa de Incêndio na localidade;

VI  -  existência de  unidade do Corpo de Bombeiros  Militar  do  Estado  de  Minas

Gerais;

VII - peculiaridades locais que acarretem elevação de riscos à ordem pública;

VIII  -  características  geográficas,  econômicas,  industriais  e  evolução  dos

indicadores de vulnerabilidade da região;

IX - localização na divisa de Minas Gerais com outro Estado;

X - indicadores de segurança rodoviária e de violência no trânsito;

XI - histórico de desastres naturais e antropogênicos.

§ … - Os Comandos Operacionais de Bombeiros previstos no caput serão definidos

no prazo de 90 (noventa) dias, contados da data da publicação desta lei.”.”.

Sala das Reuniões, 29 de outubro de 2013.

Sargento Rodrigues

Justificação: É cediço que a instituição do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de

Minas Gerais possui função primordial e de significativa importância na proteção dos

cidadãos e garantia da segurança pública.

Trata-se de corporação cuja principal missão consiste na execução de atividades de

defesa  civil,  prevenção  e  combate  a  incêndios,  buscas,  salvamentos  e  socorros

públicos no âmbito de suas respectivas unidades federativas.

Embora o Corpo de Bombeiros Militar tenha a imagem tradicionalmente associada

ao combate a incêndios,  há muito tempo essa atividade deixou de ser  sua única

missão. Desde a década de trinta, essa corporação executa uma ampla variedade de

atendimentos especializados.

Contudo, não obstante tais deveres essenciais, em Minas Gerais e em todo o País,

o número de comandos operacionais de bombeiros é deficitário. Segundo um estudo

do Ministério  da  Ciência  e  Tecnologia,  em parceria  com o  Instituto de  Pesquisas

Tecnológicas de São Paulo (IPT),  apenas 14% dos 5.570 municípios do País têm

bombeiros militares.

Em Minas Gerais, das 853 cidades, 799 não têm Corpo de Bombeiros Militar, razão

pela  qual  se  visa,  primeiramente,  estatuir  critérios  técnicos  e  objetivos  para  a

definição  das  localidades  dos  Comandos  Operacionais  de  Bombeiros  que  serão
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criados,  bem  como  estabelecer  um  prazo  máximo  para  que  tal  medida  seja

implementada, qual seja 90 dias da data da publicação desta lei.

Assim,  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, foram apresentadas ao projeto duas emendas do deputado

Sargento Rodrigues, que receberam os números 3 e 4, e que, nos termos do § 4º do

art. 189 do Regimento Interno, serão submetidas 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 emendas.

- Registram “sim” os deputados e as deputadas :

Adelmo Carneiro Leão - Alencar da Silveira Jr. - Ana Maria Resende - Anselmo José

Domingos - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Antonio Lerin - Arlen Santiago -

Bonifácio Mourão -  Bosco -  Braulio  Braz -  Cabo Júlio  -  Carlos  Henrique -  Carlos

Pimenta - Celinho do Sinttrocel - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Doutor Wilson

Batista - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Fabiano Tolentino - Fred Costa - Gilberto

Abramo -  Glaycon Franco -  Gustavo Valadares -  Hely Tarqüínio -  Inácio Franco -

Jayro Lessa - João Leite - João Vítor Xavier - Juarez Távora - Lafayette de Andrada -

Leonardo Moreira -  Liza  Prado -  Luiz Henrique -  Luiz  Humberto  Carneiro  -  Luzia

Ferreira  -  Marques Abreu -  Neider  Moreira  -  Neilando Pimenta  -  Paulo  Guedes  -

Pinduca  Ferreira  -  Rogério  Correia  -  Romel  Anízio  -  Rômulo  Veneroso  -  Rômulo

Viegas - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tiago Ulisses -

Tony Carlos - Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda - Zé Maia.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  54  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:

Adelmo Carneiro Leão - Alencar da Silveira Jr. - Ana Maria Resende - Anselmo José
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Domingos - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Antonio Lerin - Arlen Santiago -

Bonifácio Mourão - 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 Valadares - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Jayro Lessa -

João Leite - João Vítor Xavier - Juarez Távora - Lafayette de Andrada - Leonardo

Moreira -  Liza  Prado -  Luiz Henrique -  Luiz Humberto Carneiro  -  Luzia  Ferreira -

Marques  Abreu  -  Neider  Moreira  -  Neilando  Pimenta  -  Paulo  Guedes  -  Pinduca

Ferreira -  Rogério  Correia  -  Romel Anízio  -  Rômulo  Veneroso -  Rômulo Viegas -

Sargento Rodrigues -  Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tiago Ulisses - Tony

Carlos - Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda - Zé Maia.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  53  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Estão

aprovadas as Emendas nºs 1 e 2. Em votação, a Emenda nº 3.

- Registram “sim” os deputados e as deputadas:

Adelmo Carneiro Leão - Ana Maria Resende - Anselmo José Domingos - Antônio

Carlos Arantes - Antônio Genaro - Antonio Lerin - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão -

Braulio Braz - Cabo Júlio - Carlos Henrique - Carlos Pimenta - Celinho do Sinttrocel -

Célio  Moreira  -  Dalmo Ribeiro  Silva  -  Duarte Bechir  -  Duilio  de  Castro  -  Fabiano

Tolentino - Fred Costa - Gilberto Abramo - Glaycon Franco - Hely Tarqüínio - Inácio

Franco - Jayro Lessa - João Leite - João Vítor Xavier - Juarez Távora - Lafayette de

Andrada - Leonardo Moreira - Liza Prado - Luiz Henrique - Luzia Ferreira - Marques

Abreu  -  Neilando  Pimenta  -  Pinduca  Ferreira  -  Rogério  Correia  -  Romel  Anízio  -

Rômulo  Veneroso  -  Rômulo  Viegas  -  Sargento  Rodrigues  -  Sávio  Souza  Cruz  -

Sebastião Costa - Tiago Ulisses - Tony Carlos - Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda -

Zé Maia.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  47  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Está

aprovada  a  Emenda  nº  3.  Vem  à  Mesa  o  requerimento  do  deputado  Sargento

Rodrigues em que solicita a retirada de tramitação da Emenda nº 4.  A presidência

defere o requerimento de conformidade com o inciso VIII do art. 232 do Regimento

Interno. Arquive-se a emenda. Está, portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei

Complementar nº 30/2012 na forma do vencido em 1º turno, com as Emendas nºs 1 a
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3. À Comissão de Redação.

Discussão, em 2º 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 Administração Pública opina pela

aprovação do projeto. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.

- Vêm à Mesa:

EMENDAS AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 37/2013

EMENDA Nº 1

Acrescente-se onde convier:

“Art. ...  - O servidor ocupante de cargo de provimento efetivo da carreira de que

trata o inciso X do art. 1º da Lei nº 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 § 4º do art. 36 da Constituição Estadual.

§ 1º - 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. 1º

da  Lei  nº  15.467,  de  2005,  ou  em emprego  ou  função  pública  na  administração

pública estadual cujas atribuições forem equivalentes às do referido cargo.

§ 2º - Os proventos do servidor aposentado na forma do caput serão calculados de

acordo com o disposto no § 3º do art. 36 da Constituição Estadual.”.

Sala das Reuniões, 29 de outubro de 2013.

Vanderlei Miranda

Justificação:  De acordo  com  laudo  pericial  de  constatação  de  atividade penosa

elaborado pelo Instituto Mineiro de Perícias, os bailarinos da Companhia de Dança do

Palácio  das  Artes  (Fundação  Clóvis  Salgado)  exercem  atividades  sob  condições

especiais que prejudicam sua saúde e sua integridade física.
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Com efeito,  colhemos  da  conclusão desse laudo que “O estudo  das  condições

ocupacionais dos bailarinos integrados ao Palácio das Artes demonstrou que todos os

funcionários  vêm sofrendo de patologias  físicas e  mentais  em virtude do elevado

esforço empregado nos movimentos repetitivos em modalidades lentas ou rápidas,

leves ou com carga.”

Tendo  em  vista  o  disposto  no  inciso  III  do  §  4º  do  art.  40  da  Constituição  da

República  e  no  inciso  III  do  §  4º  do  art.  36  da  Constituição  Estadual,  devemos

reconhecer,  portanto,  que  essa  importante  categoria  de  servidores  do  Grupo  de

Atividades de Cultura do Poder Executivo do Estado tem direito a um regime especial

de aposentadoria, adequado às peculiaridades das suas atribuições.

Diante do exposto, contamos com o apoio dos nossos pares para a aprovação da

emenda proposta.

EMENDA Nº 2

Dê-se ao art. 53 da Lei Complementar nº 64, de 25 de março de 2002, a seguinte

redação:

“Art. 53 - O Fundo de Previdência 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”.

Sala das Reuniões, 29 de outubro de 2013.

Zé Maia

O presidente - Encerra-se a discussão. A presidência informa ao Plenário que, no

decorrer  da discussão,  foram apresentadas ao projeto  uma emenda do deputado

Vanderlei Miranda, que recebeu o nº 1, e uma do deputado Zé Maia, que recebeu o nº

2, e que, nos termos do § 4º do art. 189 do Regimento Interno, serão submetidas 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 emendas.
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- Registram “sim” os deputados e as deputadas:

Adelmo Carneiro Leão - Alencar da Silveira Jr. - Ana Maria Resende - Anselmo José

Domingos - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Antonio Lerin - Arlen Santiago -

Bonifácio Mourão -  Bosco -  Braulio  Braz -  Cabo Júlio  -  Carlos  Henrique -  Carlos

Pimenta - Celinho do Sinttrocel - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Doutor Wilson

Batista - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Fabiano Tolentino - Fred Costa - Gilberto

Abramo -  Glaycon Franco -  Gustavo Valadares -  Hely Tarqüínio -  Inácio Franco -

Jayro Lessa - João Leite - João Vítor Xavier - Juarez Távora - Lafayette de Andrada -

Leonardo Moreira -  Liza  Prado -  Luiz Henrique -  Luiz  Humberto  Carneiro  -  Luzia

Ferreira  -  Marques Abreu -  Neider  Moreira  -  Neilando Pimenta  -  Paulo  Guedes  -

Pinduca  Ferreira  -  Rogério  Correia  -  Romel  Anízio  -  Rômulo  Veneroso  -  Rômulo

Viegas - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tiago Ulisses -

Tony Carlos - Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda - Zé Maia.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  54  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Está

aprovado o projeto, salvo emendas. Votação da Emenda nº 1. A presidência solicita

ao secretário que proceda à leitura da Emenda nº 1.

O secretário - (- Lê a Emenda n° 1, que é a publicada nesta edição.).

O presidente - Em votação, a Emenda nº 1.

- Registram “sim” os deputados e as deputadas:

Adelmo Carneiro Leão -  Alencar  da  Silveira  Jr.  -  Ana Maria Resende -  Antônio

Carlos Arantes - Antônio Genaro - Antonio Lerin - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão -

Bosco - Braulio Braz - Carlos Henrique - Carlos Pimenta - Celinho do Sinttrocel - Célio

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

Castro - Fabiano Tolentino - Gilberto Abramo - Glaycon Franco - Gustavo Valadares -

Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Jayro Lessa - João Leite - João Vítor Xavier - Juarez

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

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

Ferreira -  Rogério  Correia  -  Romel Anízio  -  Rômulo  Veneroso -  Rômulo Viegas -

Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tiago Ulisses - Ulysses

Gomes - Vanderlei Miranda - Zé Maia.

O deputado Fred Costa - Sr. Presidente, gostaria de declarar meu voto “sim”.
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O presidente  -  Está  computado.  Votaram  “sim”  49  deputados.  Não  houve  voto

contrário.  Está aprovada a  Emenda nº  1.  A presidência  solicita  ao  secretário  que

proceda à leitura da Emenda nº 2.

O secretário - (- Lê a Emenda n° 2, que é a publicada nesta edição.).

O presidente - Em votação, a Emenda nº 2.

- Registram “sim” os deputados e as deputadas:

Adelmo Carneiro Leão - Alencar da Silveira Jr. - Ana Maria Resende - Anselmo José

Domingos  -  Antônio  Carlos  Arantes  -  Antonio  Lerin  -  Arlen  Santiago  -  Bonifácio

Mourão - Bosco - Braulio Braz - Carlos Henrique - Carlos Pimenta - Célio Moreira -

Dalmo Ribeiro Silva -  Duarte Bechir  -  Duilio  de Castro -  Fabiano Tolentino - Fred

Costa - Gilberto Abramo - Glaycon Franco - Gustavo Valadares - Hely Tarqüínio -

Inácio  Franco  -  Jayro  Lessa  -  João  Leite  -  João  Vítor  Xavier  -  Juarez  Távora  -

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

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

Ferreira -  Rogério  Correia  -  Romel Anízio  -  Rômulo  Veneroso -  Rômulo Viegas -

Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Tiago Ulisses - Ulysses Gomes - Zé Maia.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  45  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Está

aprovada a Emenda nº 2. Está, portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei

Complementar nº 37/2013 com as Emendas nºs 1 e 2. À Comissão de Redação.

Declaração de Voto

O deputado Vanderlei Miranda - Quero apenas agradecer o empenho da assessoria

e  dos  colegas  pela  aprovação  da  Emenda  nº  1.  Embora  sejam  pouquíssimos

servidores do Palácio das Artes - apenas nove -,  já estão em uma situação muito

delicada,  alguns  já  muito  acima  da  idade  para  exercer  a  função.  Sabemos  que

bailarino pode ser comparado a jogador de futebol, começa muito cedo, e a carreira

termina  muito  cedo.  Lá  existem  nove  bailarinos  que  não  podem  mais  exercer  a

profissão e que precisavam desse regime especial, aprovado nessa emenda ao PLC

nº  37.  Quero  só  agradecer  e  dizer  que,  embora  seja  um  número  pequeno,  a

aprovação dessa emenda vai atender a uma necessidade e deixará muito satisfeito

esse pequeno grupo. Obrigado.

O presidente -  Discussão,  em turno único,  do Projeto de Lei  nº  4.352/2013,  do
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governador do Estado, que autoriza a abertura de crédito suplementar ao Orçamento

Fiscal do Estado em favor do Fundo Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor.

A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto. Vem à Mesa

requerimento do deputado Gilberto Abramo em que solicita o adiamento da discussão

do Projeto de Lei nº 4.352/2013.  Em votação, o requerimento. As deputadas e os

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

Discussão,  em  1º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  1.651/2011,  do  deputado  Luiz

Henrique, que reconhece o Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais como

órgão  consultivo  oficial  do  Estado.  A  Comissão  de  Justiça  conclui  pela

constitucionalidade  do  projeto  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  que  apresenta.  A

Comissão de Cultura opina pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 1,

da Comissão de Justiça. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-

se  a  discussão.  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 Substitutivo nº 1.

- Registram “sim” os deputados e as deputadas:

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

Carlos Arantes - Antônio Genaro - Antonio Lerin - Bonifácio Mourão - Bosco - Cabo

Júlio - Carlos Henrique - Carlos Pimenta - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Duilio

de Castro -  Fabiano Tolentino -  Fred Costa -  Gilberto Abramo -  Glaycon Franco -

Gustavo Valadares  -  Hely Tarqüínio  -  Inácio  Franco -  Jayro  Lessa -  João Leite  -

Juarez Távora -  Leonardo Moreira -  Liza Prado -  Luiz Henrique -  Luzia Ferreira -

Marques  Abreu  -  Neider  Moreira  -  Neilando  Pimenta  -  Paulo  Guedes  -  Pinduca

Ferreira -  Rogério  Correia  -  Romel Anízio  -  Rômulo  Veneroso -  Rômulo Viegas -

Sargento  Rodrigues  -  Sávio  Souza  Cruz -  Tiago Ulisses  -  Tony Carlos  -  Ulysses

Gomes - Vanderlei Miranda.

O deputado Adelmo Carneiro Leão - Sr. Presidente, meu voto é “sim”.

O deputado Luiz Humberto Carneiro - Sr. Presidente, meu voto é “sim”.



341
____________________________________________________________________________

O presidente - Estão computados. Votaram “sim” 45 deputados. Não houve voto

contrário. Está aprovado o Substitutivo nº 1. Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o

Projeto de Lei nº 1.651/2011 na forma do Substitutivo nº1. À Comissão de Cultura.

Discussão,  em 1º turno,  do Projeto de Lei  nº  3.841/2013,  do deputado Gustavo

Valadares, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Astolfo Dutra o

imóvel  que especifica.  A Comissão de  Justiça  conclui  pela  constitucionalidade do

projeto com a Emenda nº 1, que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira

opina pela aprovação do projeto com a Emenda nº 1, da Comissão de Justiça. Em

discussão,  o  projeto.  Não  há  oradores  inscritos.  Encerra-se  a  discussão.  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:

Adelmo Carneiro Leão - Alencar da Silveira Jr. - Ana Maria Resende - Anselmo José

Domingos  -  Antônio  Carlos  Arantes  -  Antônio  Genaro  -  Antonio  Lerin  -  Bonifácio

Mourão - Bosco - Cabo Júlio - Carlos Henrique - Carlos Pimenta - Célio Moreira -

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

Fabiano  Tolentino  -  Fred  Costa  -  Gilberto  Abramo  -  Glaycon  Franco  -  Gustavo

Valadares - Hely Tarqüínio - Jayro Lessa - João Leite - Juarez Távora - Leonardo

Moreira -  Liza  Prado -  Luiz Henrique -  Luiz Humberto Carneiro  -  Luzia  Ferreira -

Marques Abreu -  Neider  Moreira -  Neilando Pimenta -  Pinduca Ferreira  -  Rogério

Correia - Romel Anízio - Rômulo Veneroso - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz -

Sebastião Costa - Tiago Ulisses - Tony Carlos - Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda.

O deputado Lafayette de Andrada - Registre o meu voto “sim”, presidente.

O deputado Rômulo Viegas - Sr. Presidente, meu voto é “sim”.

O presidente - Estão computados. Votaram “sim” 47 deputados. Não houve voto

contrário. Está aprovado o projeto, salvo emenda. Em votação, a Emenda nº 1.

- Procede-se à votação pelo painel eletrônico.
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O  Presidente  -  Votaram  apenas  35  deputados.  Portanto,  não  há  quórum  para

votação. A presidência a torna sem efeito e vai renová-la. Em votação, a Emenda nº

1.

- Registram “sim” os deputados e as deputadas :

Adelmo Carneiro Leão - Alencar da Silveira Jr. - Ana Maria Resende - Anselmo José

Domingos  -  Antônio  Carlos  Arantes  -  Antônio  Genaro  -  Antonio  Lerin  -  Bonifácio

Mourão - Bosco - Cabo Júlio - Carlos Pimenta - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva -

Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Fabiano Tolentino - Glaycon

Franco - Gustavo Valadares - Hely Tarqüínio - Jayro Lessa - João Leite - João Vítor

Xavier  -  Juarez  Távora  -  Leonardo  Moreira  -  Liza  Prado  -  Luiz  Henrique  -  Luiz

Humberto Carneiro  -  Luzia Ferreira -  Marques  Abreu -  Neider  Moreira  -  Neilando

Pimenta - Paulo Guedes - Pinduca Ferreira - Rogério Correia - Romel Anízio - Rômulo

Veneroso - Rômulo Viegas -  Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz -  Sebastião

Costa - Tiago Ulisses - Tony Carlos - Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  45  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Está

aprovada a Emenda nº 1. Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de Lei nº

3.841/2013 com a Emenda nº 1. À Comissão de Fiscalização Financeira.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 4.389/2013, do governador do Estado,

que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Ibirité o imóvel que especifica.

A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto com a Emenda nº

1, que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do

projeto com a Emenda nº 1, da Comissão de Justiça. Em discussão, o projeto. Não há

oradores inscritos. Encerra-se a discussão. 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:

Adelmo Carneiro Leão - Alencar da Silveira Jr. - Ana Maria Resende - Anselmo José

Domingos - Antônio Genaro - Antonio Lerin - Bonifácio Mourão - Bosco - Cabo Júlio -
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Carlos Pimenta - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Doutor Wilson Batista - Duarte

Bechir - Duilio de Castro - Fabiano Tolentino - Fred Costa - Glaycon Franco - Gustavo

Valadares - Hely Tarqüínio - Jayro Lessa - João Leite - João Vítor Xavier - Juarez

Távora - Leonardo Moreira - Liza Prado - Luiz Henrique - Luiz Humberto Carneiro -

Luzia Ferreira - Marques Abreu - Neider Moreira - Neilando Pimenta - Paulo Guedes -

Pinduca  Ferreira  -  Rogério  Correia  -  Romel  Anízio  -  Rômulo  Veneroso  -  Rômulo

Viegas - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tiago Ulisses -

Tony Carlos - Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda - Zé Maia.

O deputado Antônio Carlos Arantes - Sr. Presidente, meu voto é “sim”.

O deputado Carlos Henrique - Sr. Presidente, registre meu voto “sim”.

O presidente - Estão computados. Votaram “sim” 48 deputados. Não houve voto

contrário. Está aprovado o projeto, salvo emenda. Em votação, a Emenda nº 1.

- Registram “sim” os deputados e as deputadas:

Adelmo Carneiro Leão - Ana Maria Resende - Anselmo José Domingos - Antônio

Carlos  Arantes -  Bonifácio Mourão -  Bosco -  Cabo Júlio  - Carlos  Pimenta -  Célio

Moreira  -  Dalmo Ribeiro  Silva  -  Doutor  Wilson  Batista  -  Duarte  Bechir  -  Fabiano

Tolentino - Fred Costa - Glaycon Franco - Gustavo Valadares - Hely Tarqüínio - Jayro

Lessa -  João Leite - João Vítor  Xavier -  Juarez Távora - Leonardo Moreira - Liza

Prado - Luiz Henrique - Luiz Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Neider Moreira -

Neilando  Pimenta  -  Pinduca  Ferreira  -  Rogério  Correia  -  Romel  Anízio  -  Rômulo

Veneroso - Rômulo Viegas -  Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz -  Sebastião

Costa - Tiago Ulisses - Tony Carlos - Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  40  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Está

aprovada a Emenda nº 1. Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de Lei nº

4.389/2013 com a Emenda nº 1. À Comissão de Fiscalização Financeira.

Declarações de Voto

O deputado Doutor Wilson Batista -  Sr.  Presidente,  queria apenas falar  sobre o

Projeto de Lei nº 3.621, de nossa autoria, que dispõe sobre o protocolo de segurança

dos procedimentos médicos nos hospitais da rede pública e privada do Estado de

Minas  Gerais.  Esse  projeto  tem  grande  importância.  Foi  objeto  de  um  estudo

realizado no Brasil e de um outro, nos Estados Unidos, que demonstram que pelo
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menos 70% dos pacientes internados em hospitais sofrem algum tipo de dano,  a

maioria  danos  não  letais.  Infelizmente,  em  alguma  porcentagem,  um  pouquinho

menor, até danos letais. Esse projeto vem trazer um protocolo de segurança para os

pacientes internados, principalmente em ambientes mais críticos, como unidades de

tratamento  intensivo,  centros  cirúrgicos,  enfermarias  cirúrgicas,  para  permitir  que

sejam  tratados  adequadamente,  desde  o  momento  da  internação  até  sua  alta

hospitalar. São diversas as formas como o paciente pode sofrer algum dano dentro de

um hospital, como medicações feitas por vias inadequadas. Às vezes, medicamentos

que teriam de ser ministrados por via oral são dados de forma intravenosa. Outras

vezes, doses exageradas de medicamentos, doses de adultos são administradas em

crianças, em pacientes pediátricos. Outras vezes, em situações menos frequentes,

mas muito mais agressivas - são manchetes de jornais e da grande mídia -, membros

errados são amputados.  Às vezes,  o paciente  teria  de amputar  um membro,  e  a

cirurgia é feita em outro. Às vezes, os pacientes sofrem danos irreversíveis.  Hoje,

com esse projeto de segurança, podemos reduzir esses danos, que são evitáveis. No

entanto, se não houver um protocolo para ser seguido rigidamente nos hospitais, não

vamos diminuir esses danos assustadores - 70% dos pacientes sofrem algum dano

nos hospitais.  Então,  fiquei  muito feliz  por  esse projeto ter  tramitado nesta Casa.

Agradeço  aos  relatores  e  a  todos  os  deputados  que  participaram  da  elaboração

desse projeto, que, tenho certeza, vai salvar muitas vidas. E, quando não salvar, vai

pelo  menos  evitar  alguns  danos  que  podem  levar  a  sequelas  irreversíveis.  Sr.

Presidente, muito obrigado pela aprovação desse projeto de nossa autoria.

O deputado Alencar da Silveira Jr. - Sr. Presidente, tivemos de adiar nossa viagem

à Austrália a convite do governo daquele país. Quero deixar bem claro nesta Casa

que a imprensa noticiou, fez suas colocações, mas o motivo do adiamento da nossa

viagem  é  justamente  este:  votar  os  projetos  pendentes,  Sr.  Presidente.  Alguns

órgãos,  maldosamente,  divulgaram  as  modificações  noticiando  essa  visita,  esse

intercâmbio que faríamos com aquele país. Convido todos os deputados a receber

nesta  Casa uma delegação de parlamentares  italianos  na  próxima terça-feira,  os

quais virão aqui e a órgãos do governo do Estado. Sr. Presidente, faço meu registro

com muita tranquilidade, já que, para passear, passeio com minha família, no meu
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período de férias. Quando faço viagens por esta Casa para representar V. Exa., este

Parlamento ou entidades que hoje temos condição de dirigir, é para trabalhar. É com

tranquilidade  que  falo  isso.  Agora,  Sr.  Presidente,  estamos  indo  para  o  Estádio

Independência assistir  ao jogo do América.  Há muito  tempo não acontecia  o que

aconteceu  agora:  estádio  lotado,  com  todos  os  ingressos  vendidos.  A população

mineira e os torcedores americanos estão fazendo sua parte nos jogos do América

nesta  reta  final,  com  a  subida  para  a  Série  A do  Campeonato  Brasileiro.  Muito

obrigado.

O presidente - Parabéns, deputado Alencar da Silveira Jr. Informo a V. Exa. que sua

presença é imprescindível até o Natal, porque a pauta está muito rica, muito intensa e

a Assembleia de Minas, aliás, Minas Gerais conta com sua preciosa presença. Com a

palavra, para declaração de voto, a deputada Liza Prado.

A deputada Liza  Prado -  Desejo boa sorte ao  deputado Alencar  da  Silveira  Jr.,

cumprimento  o  deputado  Doutor  Wilson  Batista  pelo  projeto  que  foi  aprovado  e

agradeço a todos os parlamentares a aprovação de meu projeto, que trata um pouco

sobre  o  amianto.  Deputado  Doutor  Wilson  Batista,  considero  esse  projeto  muito

importante porque percebemos erros que têm tirado a vida do povo brasileiro e que

poderiam  ser  evitados.  Se  houvesse  esses  procedimentos-padrão,  se  houvesse

hospitais como os dos Estados Unidos, da Europa e de outros países, poderíamos

salvar a vida das pessoas. Quando acontece de um paciente ter o mesmo nome de

outro, às vezes uma medicação é trocada, e muitas vezes acaba morrendo. Parece

brincadeira.  Por exemplo, às vezes é necessário ministrar  algum medicamento ou

alimento na veia, mas, em vez de aplicar na veia, aplicam em outro lugar. E por aí vai.

Existe um tabu médico que deveria ser debatido mais claramente, com transparência.

Isso  poderia  salvar  vidas.  Aliás,  apresentei  um projeto  nesta  Casa,  que está  em

tramitação e fala do selo de qualidade. Não basta haver recursos para a saúde só na

infraestrutura: também tem de haver para a gestão. E gestão pressupõe eficiência, e

eficiência pressupõe padrão de qualidade no atendimento, procedimento-padrão, de

forma que você possa tratar a saúde com transparência, com organização. Deputado

Doutor  Wilson  Batista,  seu  projeto  é  muito  importante.  Parabenizo-o  e  digo  que

estamos dando passos importantes com a experiência de um médico tão capaz, que,
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apesar de jovem, já vivenciou vários problemas. Talvez o senhor não tenha dito todos,

mas percebemos que, se na cama do paciente constar seu nome e o nome da mãe -

pois ele pode ter o mesmo nome de outro paciente -, pode-se evitar que o enfermeiro

cometa um erro. Dois pacientes com câncer tinham de fazer transfusão de sangue,

mas os recipientes foram trocados; um tinha RH negativo, e o outro, positivo. Com

isso, o paciente faleceu. Como não havia o procedimento-padrão, a pessoa que foi

levar o sangue para os dois trocou-o, e o paciente veio a falecer. Vidas estão sendo

perdidas  por  não  haver  esses  procedimentos.  Parabéns,  deputado Doutor  Wilson

Batista  e  Assembleia  Legislativa,  por  inovarem  e  apresentarem  projetos  tão

importantes  quanto  os  que  foram  votados  aqui.  Esses  projetos  são inovadores  e

sérios. Não vi nenhum que virasse piada na imprensa e que ridicularizasse o Poder

Legislativo. Percebo que esta Casa, além de discutir os projetos do Poder Executivo,

também  vota  projetos  parlamentares  importantes,  que  foram  discutidos  com  a

população. Considero assim tanto o meu projeto do amianto quanto o seu, que foi

votado. Esse procedimento, que será exemplo para todo o Brasil, já foi adotado por

outros países. Parabéns.

O deputado Duarte Bechir - Sr. Presidente, gostaria de declarar o meu apoio ao

Projeto  de  Lei  nº  3.621/2012,  do  ilustre  deputado  Doutor  Wilson  Batista,  que

estabelece o protocolo da necessidade e qualidade do atendimento, garantindo aos

pacientes  que,  quando cheguem  ao  centro  médico,  o  seu protocolo  será  visto  e

revisto a todo instante. Caso chegue para se submeter a uma determinada cirurgia, o

paciente será consultado, e estará especificado qual o seu problema - por exemplo,

qual perna será operada. Isso dá uma garantia e tranquilidade para quem busca o

sistema de saúde para se tratar. O projeto do deputado Doutor Wilson Batista vai ao

encontro  de  tudo que  esta  Casa tem feito  nos  últimos  três  anos.  Aproveito  para

parabenizá-lo pela riqueza na apresentação da matéria. Deputado Dinis Pinheiro, a

matéria que aprovamos é muito importante. Participamos juntos do pleito, na mesma

coligação. O deputado Doutor Wilson Batista tem demonstrado o seu conhecimento e

devoção pela medicina e tem conseguido trazer a esta Casa propostas que estão se

tornando lei, de acordo com o seu trabalho, podendo contribuir para Minas Gerais

com  o  seu  conhecimento  e,  acima  de  tudo,  com  o  seu  trabalho,  capacidade  e
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humildade,  o que é  muito  importante.  Presidente,  disse que o  seu projeto vai  ao

encontro de tudo que esta Casa tem produzido com uma sintonia perfeita,  pois o

nosso  grande  maestro  é  V.  Exa.  Estamos  redundando  tudo  que  o  presidente

apresentou no início desta legislatura, quando afirmou que aqui é o poder e a voz do

cidadão.  Com  essas  ações,  esses  procedimentos,  essas  leis  aprovadas,  a

moralidade, o cuidado e zelo com os recursos públicos, esta Casa tem dado ao Brasil

uma mostra de que é possível fazer política com responsabilidade. Com o presidente,

deputado  Dinis  Pinheiro,  compartilho  todas  essas  vitórias  e  encaminhamentos

positivos desta Casa para os mineiros, tornando-se exemplo para o Brasil.

Sr. Presidente, deputado Dinis Pinheiro, comunico aos nossos pares que, amanhã,

com o deputado Doutor Wilson Batista, estaremos em Ubá, realizando uma audiência

pública para o acompanhamento do PPAG na educação, com a participação popular.

A audiência  está  marcada para  as  14h30min.  Desde já,  gostaríamos  de convidar

todos de Ubá e região para participarem de mais um importante trabalho desta Casa.

Discutiremos com você, cidadão mineiro, a execução orçamentária, de acordo com o

que  causa expectativa  e  com o  que já  se  torna  realidade com a  efetivação  dos

recursos  públicos  sendo  gastos  na  educação,  que  é  uma  das  vertentes  mais

importantes  e  que nos  proporciona,  sem  dúvida  alguma, um horizonte  infinito  de

ganhos e vitórias. Presidente Dinis Pinheiro, semana passada, em Campo Belo, ao

lado  do  deputado  Dimas  Fabiano,  fizemos  uma entrega  na  Santa  Casa  daquela

cidade - também é da saúde, está aqui o deputado Wilson - por meio de uma emenda

do deputado Dimas Fabiano de R$1.000.000,00. Com essa emenda, a Santa Casa

de  Campo  Belo,  que  é  regional,  poderá  iniciar  os  procedimentos  de  cirurgia  de

videolaparoscopia. Esse é um sistema moderno de tratamento por meio de cirurgia

que engrandece muito não só Campo Belo, mas também a minha pequena e querida

Cristais,  Aguanil,  Candeias,  Cana  Verde,  Perdões,  Camacho,  Santana  e  São

Francisco de Paula. Toda a nossa região foi premiada com essa ação que dedicamos

à  Santa  Casa  de  Campo Belo.  Quero  mandar  o  meu abraço  carinhoso à  nossa

Campo Belo e a toda a região que vai ser beneficiada com esse recurso trazido de

Brasília pelo deputado Dimas Fabiano, nosso companheiro de trabalho. Ao lado dele

fomos os mais votados na eleição passada na nossa região. Isso é uma resposta
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positiva  ao  nosso  trabalho.  Para  encerrar,  quero  cumprimentar  um  casal  muito

simpático. Ela é muito dada ao trabalho e aos movimentos sociais.  Satiko e João

Fernandes são proprietários do Foto Hanazono há muitos e muitos anos e participam

ativamente dos movimentos sociais. Campo Belo cresceu muito com a sua chegada.

Meu abraço a todos de Campo Belo, especialmente ao João Fernandes, à Satiko e a

toda a minha gente querida daquela cidade. Obrigado, presidente.

O presidente - Duarte Bechir, estamos testemunhando seu trabalho e seu empenho

a  favor  de  Minas,  e  em  especial,  de  Campo  Belo,  que  tem  recepcionado  obras

extraordinárias, sobretudo na área da saúde. Há diversos postos de saúde, os PSs,

há  um  investimento  maciço  na  saúde  pública  de  Campo  Belo.  Isso  é  uma

demonstração da sua abnegação, do seu carinho e do seu compromisso com aquela

cidade. Saúde pública é isto: tem de ser tratada como prioridade absoluta. Realmente

Campo Belo tem recepcionado uma enormidade de recursos na área da saúde, fruto

do seu trabalho, do seu empenho, da sua dedicação. Com a palavra, para declaração

de voto, o deputado João Vítor Xavier.

O deputado João Vítor Xavier - Presidente Dinis Pinheiro, queria fazer o registro do

ato solene que houve hoje no Palácio Tiradentes. Foi um ato da maior importância

para toda esta Casa. Quero destacar a citação que o governador Antonio Anastasia

fez sobre  o  trabalho  de V.  Exa.,  presidente  Dinis  Pinheiro.  Hoje  foi  assinado um

convênio com a Fazenda da Esperança, que é uma das maiores organizações do

mundo em trabalho social e voluntário para a recuperação de dependentes químicos.

Este é talvez o maior mal da nossa sociedade: ver os nossos jovens, ver os nossos

adolescentes, ver as nossas crianças destruídas pelo mundo da droga. Hoje tivemos

a  oportunidade  de  acompanhar  uma solenidade  em  que  o  governador  Anastasia

liberou recursos para a implantação de 10 núcleos da Fazenda da Esperança em

Minas Gerais. Outros 10 núcleos serão construídos pela iniciativa privada. Foi um

acordo  de  um  grupo  de  empresários  com  o  governo  do  Estado.  Esse  grupo  foi

capitaneado pelo  Estevão Bretas,  que  tem um  trabalho  excepcional  de  filantropia

junto com sua família, com a Tuquinha. Eles fizeram uma proposta ao governador:

para  cada  casa  que  o  governo  construísse  para  a  recuperação  de  dependentes

químicos, esse grupo, deputada Liza Prado, construiria mais uma casa. O governo
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hoje disponibilizou recursos para 10 casas, e esses empresários construirão mais 10.

Quero destacar  três coisas: primeiramente a minha gratidão para com esta Casa,

com V. Exa., que é o nosso presidente, e em especial,  com o deputado Zé Maia,

presidente  da  Comissão  de  Fiscalização  Financeira  e  Orçamentária.  Ele  me deu

oportunidade de ser relator do PMDI e do PPAG. Colocamos emendas no PMDI e no

PPAG, há dois anos, que permitiram, pela primeira vez, à Secretaria de Saúde alocar

recursos para esse tipo de  trabalho de tratamento  para dependentes químicos. É

muito  bom  quando  vemos  a  possibilidade  de  o  nosso  trabalho  legislativo  e

parlamentar se tornar uma ação finalística para a melhoria da qualidade de vida do

cidadão, das pessoas que tanto precisam nessa área. Segundo, quero prestar meu

agradecimento a todo o corpo técnico desta Casa, que foi fundamental para que no

passado, há dois anos, e no ano passado, como relator do PMDI, do PPAG, tivesse a

oportunidade de colocar essas emendas que possibilitaram esse aporte de recurso,

por via da Secretaria de Saúde. Porque o que nós enxergávamos, deputado Fred

Costa, era que a saúde tinha recurso para tratar o dependente químico, mas não

havia espaço legal para que essa ação fosse feita. Era uma coisa ilógica para mim. A

dependência  química  hoje  não  é  problema  apenas  de  segurança  pública,  é  um

problema seriíssimo de saúde pública. A partir do momento em que esta Casa alterou

o PMDI, o PPAG e o orçamento do Estado, hoje o Estado, pela Secretaria de Saúde,

tem condições de colocar recursos para tratamento e recuperação de dependentes

químicos. Quero, por fim, referir-me à palavra do governador Antonio Anastasia hoje à

tarde,  de  reconhecimento  à  Assembleia  Legislativa  e  ao  nosso  presidente  Dinis

Pinheiro, ao falar da importância do trabalho que a Assembleia faz no combate ao uso

de  drogas,  da  prevenção  ao  uso  de  drogas  e  da  recuperação  de  dependentes

químicos. O governador hoje destacou a Marcha contra o  Crack,  que V. Exa tem

capitaneado muito bem, presidente Dinis Pinheiro, e tem levado a tantos jovens, a

tantos adolescentes, a tantas famílias, essa mensagem da importância da luta contra

o uso de drogas e, principalmente, da esperança para os que precisam se tratar da

dependência química. Então, expresso meu reconhecimento ao corpo técnico desta

Casa, que permitiu essa mudança histórica, ao longo dos últimos dois anos, para que

fossem  aportados  recursos  da  Secretaria  de  Saúde  para  o  tratamento  de
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dependentes químicos. Meu agradecimento ao deputado Dinis Pinheiro, presidente

da  Casa,  e  ao  deputado  Zé  Maia,  presidente  da  Comissão  de  Fiscalização

Financeira, por me possibilitarem trabalhar como relator do PMDI, do PPAG para que

essa vertente fosse possível de ser construída. Meus cumprimentos a todo o grupo

ligado  ao  projeto  Fazenda  da  Esperança,  a  todos  os  seus  voluntários  -  70%,

presidente, são ex-dependentes químicos que se recuperaram em outras Fazendas

da Esperança e hoje dão testemunho de fé, de salvação, de volta por cima e colocam

seu tempo à disposição para salvar outras pessoas e outras famílias. Minha gratidão

ao governador Anastasia por ter acreditado e colocado esses expressivos recursos

para tal projeto. E meus cumprimentos também ao senhor, por estar liderando esse

trabalho  histórico  nesta  Assembleia  Legislativa,  colocando-a  na  rua,  ao  lado  da

escola,  ao  lado  da  sociedade,  nesta  que  já  é  uma das  maiores  movimentações

sociais de Minas, a Marcha contra o Crack. Muito obrigado, presidente.

O presidente -  É gratificante podermos partilhar  esse momento histórico.  Afirmo

mais uma vez a sensibilidade do governo de Minas, tão bem conduzido pelo Prof.

Anastasia,  demonstrando  de  forma  muito  límpida  esse  compromisso,  esse

compromisso  duro  para  enfrentar  e  superar  esse  grande  malefício  da  sociedade

contemporânea. A Assembleia saiu à frente. Ela tem discutido e tem agora, de forma

inédita, em nível de parlamento, um palco permanente de discussão. Num primeiro

momento,  era  uma  comissão  especial,  por  conseguinte  a  Comissão  de

Enfrentamento do Uso do Crack, hoje presidida de forma brilhante pelo deputado

Vanderlei  Miranda.  Já promovemos  duas  caminhadas realmente memoráveis,  ano

passado e  este  ano.  Foi  uma participação muito bonita,  muito  bonita  mesmo,  de

emocionar o coração do mineiro, com a participação dos jovens, dos professores, do

setor médico, de toda a sociedade, da Igreja, de todas as instituições.

Este ano, aproximadamente 30 mil pessoas vieram às ruas para despertar, mais do

que nunca, a consciência do engajamento de toda a sociedade para que a gente

possa enfrentar e superar essa dor provocada pelo crack, que dilacera, que sepulta

sonhos e amores.

Quero  parabenizar  o  governador  Anastasia  por  cada  dia  mais  demonstrar  seu

compromisso  com  essa  causa.  A  Assembleia  de  Minas  não  poderia  ter
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comportamento diferente. Ela abriu, de verdade, uma verdadeira guerra contra o uso

do crack, pensando, claro, no bem-estar, numa vida plena, na dignidade e numa vida

cristã, sobretudo dos jovens. Essa é a garantia maior: partilhando essa jornada, a

Assembleia de Minas, o governo de Minas, todos os atores, haveremos de garantir às

gerações  vindouras  uma  colheita  de  paz,  uma  colheita  de  fraternidade.  Com  a

palavra, para declaração de voto, o deputado Fred Costa.

O deputado Fred Costa - Sr. Presidente, nobres pares, senhoras e senhores, assim

como o deputado João Vítor Xavier, que me antecedeu, quero registrar esta noite em

que aprovamos projetos de lei de autoria de diversos parlamentares com o objetivo

de contribuir para a melhora da qualidade de vida dos cidadãos mineiros. Amanhã

teremos um projeto de minha autoria que trata de área a ser destinada a Piedade de

Ponte  Nova,  para  que  seja  desenvolvido  um  vasto  trabalho  pela  Secretaria  de

Assistência Social.  Como ele bem disse, esta Casa, da qual  me orgulho de fazer

parte,  liderada  por  V.  Exa.,  faz  um  trabalho  de  destaque  em  diversas  áreas  de

políticas públicas. Citaram aqui a luta contra o crack, que infelizmente vem vitimando

diretamente  centenas  de  pessoas  e  prejudicando  demasiadamente  a  instituição

família. Poderia citar outros trabalhos de destaque, como aqueles da deputada Liza

Prado, que apoia de forma irrestrita e incondicional os deficientes físicos. Também

tivemos o recolhimento de assinaturas para buscar mais investimentos para a saúde,

sob a liderança do nosso presidente e com a participação do deputado Mosconi.

Enfim,  são  inúmeros  os  projetos  importantes,  mas  quero  me ater  à  questão dos

idosos. Venho trabalhando muito, com a participação de outros parlamentares e com

o apoio de V. Exa. Finalmente, no final da última semana, eu, o senhor, as deputadas

Liza Prado e Rosângela Reis e outros parlamentares que participam do trabalho em

defesa  dos  idosos  tivemos  a  grata  notícia  de  que  a  partir  da  nossa  luta  e  dos

movimentos de luta pró-idoso e diversas outras entidades, os idosos terão o cartão

master, que lhes possibilitará transpor a roleta dos ônibus. Logo, o transporte público

será oferecido de forma mais digna e humana em Belo Horizonte e em 52 municípios,

ou seja, em praticamente todo o raio da região metropolitana. Estaremos atentos para

que  os  prazos  sejam  cumpridos,  de  forma  que  em  janeiro  possa  iniciar-se  o

cadastramento dos idosos e em fevereiro o processo já esteja sendo operado. Assim
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como conseguimos na Capital o Cartão BHBUS, que permitiu aos idosos transporem

a roleta, conseguimos também esse benefício na região metropolitana. Agradeço ao

presidente Rubens Lessa, que nos atendeu e firmou esse compromisso, e também a

todos  os  deputados  que  participaram.  Vencemos  uma  etapa  e  vamos  continuar

atentos, pois temos a função precípua de fiscalizar os atos do Executivo. Contamos

com o apoio incondicional, irrestrito e fundamental do governador do Estado para que

em  fevereiro  os  idosos  da  região  metropolitana  sejam  atendidos  dignamente.  A

deputada  Liza  Prado  me  lembra,  e  continuaremos  cobrando  o  transporte  público

intermunicipal.  É inadmissível  que entre os 27  estados da Federação,  incluindo o

Distrito Federal, apenas 7 ainda não estejam praticando esse direito dos idosos, no

momento em que o Estatuto do Idoso completa uma década. Minas está prestando

um desserviço aos idosos, que tanto fazem e fizeram por nós, mas, infelizmente,

sequer têm seus proventos, sua aposentadoria acompanhando a inflação, passando

por  dificuldades  inevitavelmente.  É  o  mínimo  e  é  dever  desta  Casa  continuar

cobrando. Vamos continuar nos esmerando, esbravejando, sendo a voz dos idosos

para conseguirmos o transporte intermunicipal dentro dos 853 municípios de Minas

Gerais.  Se  hoje  eles  próprios  nos  dizem  que  há  uma  ociosidade  em  40%  dos

assentos,  é inadmissível  que dois  deles  não possam ser  disponibilizados  para os

idosos. Já fizemos compromisso, e eu, juntamente com os deputados Dinis Pinheiro e

Liza  Prado,  estamos  apresentando  uma  emenda  para  viabilizar  e  permitir  a

efetividade desse direito dos idosos, que, infelizmente, não está sendo cumprido. Em

defesa dos idosos vamos continuar aqui. Não vamos nos calar e defendemos, sim,

um transporte gratuito e de qualidade para os idosos.

Encerramento

O presidente - Cumprido o objetivo da convocação, a presidência encerra a reunião,

desconvocando a extraordinária de amanhã, dia 30, às 9 horas, e convocando as

deputadas e os deputados para a ordinária de amanhã, dia 30, às 14 horas, com a

ordem do dia já anunciada, e para a extraordinária também de amanhã, às 20 horas,

nos termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião.
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ATA DA 57ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

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

29/10/2013

Às  9h30min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  a  deputada  Luzia  Ferreira

(substituindo o deputado Sebastião Costa, por indicação da liderança do BTR) e os

deputados Durval Ângelo 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  a

subscreve. A presidência informa que a reunião se destina a debater, em audiência

pública, as circunstâncias que envolvem a adoção da menor M. E., realizada pelo Sr.

Valbio Messias da Silva e pela Sra. Liamar Dias de Almeida. A presidência interrompe

os trabalhos ordinários da reunião para ouvir as Sras. Suzana Sofia Moeller Schettini,

presidente da Associação Nacional dos Grupos de Apoio à Adoção; Isabella Carolina

Filareti, vereadora da Câmara Municipal de Contagem; Mariana Tonussi, advogada

dos pais adotivos da menor M. E.; e o Sr. Valbio Messias Silva, que são convidados a

tomar assento à mesa. O presidente, na condição de autor do requerimento que deu

origem ao debate, tece suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos

convidados, para que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla

discussão,  conforme  consta  das  notas  taquigráficas.  A  presidência  retoma  os

trabalhos ordinários da reunião. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), 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 Comando-Geral e à Corregedoria-

Geral da PMMG pedido de providências para a apuração de denúncia de ameaças

que teriam sido praticadas pelo policial  Luiz Fernando, do 39º Batalhão de Polícia

Militar, e sua equipe, contra os moradores da Vila PTO; seja realizada reunião para

debater, em audiência pública, o Projeto de Lei nº 4.102/2013, de sua autoria, que

institui o sistema estadual de prevenção da tortura e de outros tratamentos cruéis,

desumanos  ou  degradantes;  seja  realizada  reunião  para  o  lançamento  do  livro

Holocausto brasileiro - vida, genocídio e 60 mil mortes no maior hospício do Brasil, de

Daniela Arbex; seja realizada reunião para debater, em audiência pública, a situação



354
____________________________________________________________________________

das famílias que ocupam a Fazenda Marobá, em Almenara, as possíveis violações de

direitos humanos e a iminência de conflitos fundiários na região; sejam encaminhados

ao juiz titular da Vara da Infância e Adolescência e ao promotor da Vara da Infância e

Juventude da Comarca de Contagem as notas taquigráficas desta reunião; cópia do

e-mail enviado pela diretora da Associação Beneficente Lar Efatá ao pai adotivo da

menor M. E. e pedido de providências para a apuração de possíveis irregularidades

nessa associação e a avaliação da possibilidade de intervenção nessa entidade em

face de denúncias  formuladas nesta  reunião;  sejam encaminhadas  aos Srs.  José

Tarcízio de Almeida Melo, 1º-vice-presidente do Tribunal de Justiça, e Belizário de

Lacerda,  desembargador  da  7ª  Câmara Civil  dessa corte,  bem como aos demais

desembargadores dessa câmara, as notas taquigráficas desta reunião e cópia dos

vídeos  nela  exibidos;  seja  encaminhado  à  Chefia  da  Polícia  Civil  pedido  de

providências  para  a  agilização  da  apuração  do  crime  de  estupro  que  teria  sido

praticado por José Maria de Jesus contra a menor M. E. F. A., filha de Nagyla Cristina

Ferreira, a qual está em curso na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente;

seja  encaminhado  à  Sra.  Iara  Camargos,  delegada  da  Delegacia  de  Proteção  à

Criança e  ao  Adolescente,  pedido  de providências  para  a  agilização  do inquérito

sobre o crime de estupro que teria sido praticado por José Maria de Jesus contra a

menor M. E. F. A., filha de Nagyla Cristina Ferreira; seja encaminhado ao Sr. Celso

Pereira Júnior, promotor de justiça do Centro de Apoio Operacional das Promotorias

de Justiça da Infância e da Juventude, pedido de providências junto à Delegacia de

Proteção à Criança e ao Adolescente a fim de agilizar a tramitação do inquérito sobre

o crime de estupro que teria sido praticado por José Maria de Jesus contra a menor

M. E. F. A., filha de Nagyla Cristina Ferreira; seja encaminhado à Corregedoria-Geral

da Polícia Civil pedido de providências para a averiguação dos motivos da demora na

tramitação do inquérito sobre o crime de estupro que teria sido praticado por José

Maria de Jesus contra a menor M. E. F. A.;  sejam encaminhadas à Secretaria de

Defesa Social e ao Comando-Geral da PMMG as notas taquigráficas desta reunião e

cópia dos vídeos nela exibidos,  para conhecimento das denúncias  nela recebidas

sobre a suposta falsidade de declarações do policial reformado Ney Camilo; e sejam

encaminhados à Corregedoria-Geral da PMMG as notas taquigráficas desta reunião e
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pedido  de providências  para  a  apuração da suposta  falsidade de declarações  do

policial reformado Ney Camilo; Celinho do Sinttrocel em que solicita seja realizada

reunião para debater, em audiência pública, a situação das ocupações de terrenos

urbanos  e  áreas  de  transferência  compulsória  na  Região  Metropolitana  de  Belo

Horizonte; e Sargento Rodrigues em que solicita seja realizada reunião para debater,

em audiência pública, a forma desrespeitosa com que o Sr. Fabiano Afonso, juiz da 1ª

Vara Criminal e do 1º Tribunal do Júri de Ribeirão das Neves, teria tratado policiais

militares  durante  audiências  e  a  discriminação  que  teria  praticado  contra  os

moradores  desse  município.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  presidência

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

Sala das Comissões, 30 de outubro de 2013.

Durval Ângelo, presidente - Rogério Correia - Sebastião Costa - Rômulo Viegas -

Sargento Rodrigues.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.268/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do deputado Dalmo Ribeiro Silva, o projeto de lei  em tela declara de

utilidade pública a Associação Beneficente Maria Pequena - ABMP -, com sede no

Município de Poço Fundo.

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 2.268/2011 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Beneficente Maria Pequena - ABMP -, com sede no Município de Poço Fundo, pessoa

jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, de caráter beneficente, que tem como

escopo a prestação de serviços e atendimentos gratuitos e permanentes a qualquer

pessoa no campo social, por meio da execução de projetos e atividades culturais,
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esportivos  e  profissionalizantes.  Além  disso,  desenvolve  ações  de  promoção  da

saúde, manutenção de leitos, serviços hospitalares e outras atividades afins.

Tendo em vista o relevante trabalho desenvolvido pela ABMP em prol dos menos

favorecidos do Município de Poço Fundo, 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 2.268/2011, em

turno único, na forma originalmente apresentada.

Sala das Comissões, 4 de novembro de 2013.

Celinho do Sinttrocel, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.002/2012

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do deputado Luiz Humberto Carneiro, o projeto de lei em epígrafe tem

por objetivo declarar de utilidade pública o Lar Espírita Pai Chico de Aruanda, com

sede no Município de Uberlândia.

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 3.002/2012 pretende declarar de utilidade pública o Lar Espírita

Pai  Chico  de Aruanda,  com sede no Município de Uberlândia,  pessoa jurídica de

direito privado, sem fins lucrativos, de caráter beneficente, que tem como escopo a

promoção de ações de humanização, responsabilidade e assistência social.

Com esse propósito, a instituição prioriza o atendimento a crianças e adolescentes,

idosos  e  pessoas  com  deficiência  e  apoia  as  entidades  e  os  movimentos  locais,

contribuindo para as áreas social e cultural do município e da região. Realiza também

ações sociais, palestras, cursos, treinamentos e oficinas.

Tendo em vista o relevante trabalho desenvolvido pelo Lar Espírita Pai Chico de

Aruanda  no  Município  de  Uberlândia,  consideramos  meritória  a  iniciativa  de  lhe
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outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.002/2012, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 4 de novembro de 2013.

Bosco, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.494/2012

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do deputado João Leite, o projeto de lei em tela tem por objetivo declarar

de utilidade pública a Creche Comunitária Leonardo Fernandes Franco, com sede no

Município de Santa Luzia.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

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

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

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

Fundamentação

O  Projeto  de  Lei  nº  3.494/2012  visa  declarar  de  utilidade  pública  a  Creche

Comunitária Leonardo Fernandes Franco, com sede no Município de Santa Luzia,

pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que tem por escopo o amparo à

infância.

Com  esse  propósito,  a  instituição  propicia  condições  de  abrigo,  alimentação,

educação,  assistência  médica,  odontológica  e  social  a  crianças  em  situação  de

vulnerabilidade.

Considerando  o  importante  trabalho  social  desenvolvido  em  Santa  Luzia  pela

Creche Comunitária Leonardo Fernandes Franco, consideramos meritória a iniciativa

de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.494/2012, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 4 de novembro de 2013.
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Rosângela Reis, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.581/2012

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  instituição Obras Sociais  Água Viva,  com sede no

Município de Ritápolis.

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 3.581/2012 pretende declarar de utilidade pública a instituição

Obras Sociais Água Viva, com sede no Município de Ritápolis,  pessoa jurídica de

direito privado, sem fins lucrativos, de caráter beneficente, que tem como escopo a

promoção do bem-estar da população de baixa renda e daqueles que se encontram

em situação de risco e vulnerabilidade social.

Com esse propósito, a instituição desenvolve programas de geração de emprego;

constrói  moradias  de  baixo  custo;  trabalha  na  prevenção  do  uso  de  drogas,  da

violência, da prostituição infanto-juvenil; e oferece cursos de aperfeiçoamento para

facilitar o acesso ao mercado profissional.

Tendo em vista o relevante trabalho desenvolvido pela referida instituição em prol

da melhoria da qualidade de vida dos moradores de Ritápolis, consideramos meritória

a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.581/2012, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 4 de novembro de 2013.

Celinho do Sinttrocel, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.599/2012

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
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Relatório

De autoria do deputado Luiz Humberto Carneiro, o projeto de lei em epígrafe tem

por objetivo declarar de utilidade pública a entidade Círculo Operário de Uberlândia,

com sede no Município de Uberlândia.

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 3.599/2012 pretende declarar de utilidade pública a entidade

Círculo  Operário  de  Uberlândia,  com  sede  no  Município  de  Uberlândia,  pessoa

jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, de caráter beneficente, que tem como

escopo  a  promoção  da  educação  de  crianças,  jovens  e  adultos,  com  auxílio  ao

esporte, à cultura, à assistência social e à saúde.

Com  esse  propósito,  a  instituição  busca  amparar  socialmente  a  coletividade  e

cultivar relações de parceria com organizações de trabalhadores, em consonância

com os princípios sociais cristãos e os movimentos populares.

Tendo  em  vista  o  relevante  trabalho  desenvolvido  pelo  Círculo  Operário  de

Uberlândia, consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade

pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.599/2012, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 4 de novembro de 2013.

Bosco, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.119/2013

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do deputado Célio Moreira, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação Missionária Amigos da Misericórdia de Rio

Pardo de Minas, com sede no Município de Rio Pardo de Minas.
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A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com a Emenda nº 1,

que apresentou.

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

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.119/2013 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Missionária Amigos da Misericórdia de Rio Pardo de Minas, com sede no Município

de Rio Pardo de Minas, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, de

caráter beneficente, que tem como escopo o resgate e a reintegração na família e na

sociedade de pessoas em situação de abandono, risco e vulnerabilidade.

Com esse propósito, a instituição desenvolve projetos com crianças e adolescentes,

oferecendo casas de acolhimento, creches e escolas infantis;  e  com dependentes

químicos,  por  meio  de  visitas  domiciliares  e  hospitalares,  palestras,  orientação  e

terapia.

Cabe ressaltar que a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e

Justiça, tem como finalidade adequar o nome da entidade ao consubstanciado no art.

1º de seu estatuto.

Tendo em vista o relevante trabalho desenvolvido pela associação na melhoria da

qualidade de vida das pessoas em situação de vulnerabilidade social do Município de

Rio Pardo de Minas, consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de

utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.119/2013, em turno

único, com a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 4 de novembro de 2013.

Bosco, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.134/2013

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
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declarar  de  utilidade  pública  o  Clube  do  Martelo,  com  sede  no  Município  de

Alvinópolis.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com a Emenda nº 1,

que apresentou.

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

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.134/2013 pretende declarar de utilidade pública o Clube do

Martelo, com sede no Município de Alvinópolis, pessoa jurídica de direito privado, sem

fins  lucrativos,  de  caráter  beneficente,  que  tem  como  escopo  a  realização  de

atividades  sociais,  beneficentes,  educacionais,  culturais  e  recreativas,  além  de

fomentar o desenvolvimento da radiodifusão educacional.

Com esse propósito, a instituição desenvolve sistema comunitário de comunicação

no município, além de promover a integração dos moradores com a municipalidade

para o desenvolvimento econômico e social de Alvinópolis.

Cabe ressaltar que a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e

Justiça, tem a finalidade de adequar o nome da entidade ao consubstanciado no art.

1º de seu estatuto.

Tendo  em  vista  o  relevante  trabalho  desenvolvido  pelo  Clube  do  Martelo  de

Alvinópolis, consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade

pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.134/2013, em turno

único, com a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 4 de novembro de 2013.

Rosângela Reis, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.182/2013

Comissão de Prevenção e Combate ao uso de Crack e outras Drogas

Relatório

De autoria do deputado Antônio Carlos Arantes, o projeto de lei em epígrafe tem por
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objetivo  declarar  de  utilidade  pública  a  Associação  Brasileira  Comunitária  para

Prevenção do Abuso de Drogas, com sede no Município de Nepomuceno.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

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

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

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.182/2013 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Brasileira Comunitária para Prevenção do Abuso de Drogas, com sede no Município

de Nepomuceno, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, de caráter

beneficente, que tem como escopo a prevenção ao uso de drogas e a assistência à

recuperação dos usuários.

Com esse propósito,  a instituição realiza trabalhos voltados para a comunidade,

com palestras, ações educativas e de incentivo ao esporte, à cultura e ao lazer, além

de prestar atendimento psicológico individual e familiar.

As  políticas  públicas  voltadas  para  o  enfrentamento  do  uso  de  drogas  devem

abranger estratégias de redução da oferta e da demanda do consumo de drogas. A

estratégia de redução da oferta de drogas consiste em ações de repressão ao tráfico

de  entorpecentes  e  de  combate  ao  crime  organizado,  enquanto  a  redução  da

demanda  engloba  as  ações  de  tratamento,  recuperação  e  reinserção  social  dos

usuários e dependentes químicos.

As ações de prevenção têm o objetivo de fornecer informações e conscientizar as

pessoas com relação à adoção de hábitos saudáveis e protetores em suas vidas, de

forma a promover a saúde física e mental. Entre as ações de educação preventiva,

estão as de desestimular o consumo inicial de drogas e álcool, incentivar a diminuição

do consumo e reduzir os riscos e danos associados ao seu uso indevido.

Tendo em vista o trabalho desenvolvido em Nepomuceno pela Associação Brasileira

Comunitária para Prevenção do Abuso de Drogas, consideramos meritória a iniciativa

de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.182/2013, em turno
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único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 4 de novembro de 2013.

Célio Moreira, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.333/2013

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do deputado Jairo Lessa, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação Comunitária do Córrego Seco, com sede

no Município de Santa Maria do Salto.

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 4.333/2013 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Comunitária  do  Córrego  Seco,  com sede no Município  de  Santa  Maria  do  Salto,

pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, de caráter beneficente, que tem

como escopo a promoção do desenvolvimento social, econômico e cultural de seus

associados.

Com  esse  propósito,  a  instituição  desenvolve  atividades  de  implantação  e

gerenciamento  de  infraestrutura  de  saneamento  e  de  eletrificação,  de  combate  à

fome à miséria, de proteção e preservação do meio ambiente, entre outras.

Tendo em vista o relevante trabalho desenvolvido pela entidade no Município de

Santa Maria do Salto, consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de

utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.333/2013, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 4 de novembro de 2013.

Rosângela Reis, relatora.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.360/2013

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do deputado Dinis Pinheiro, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação dos Boinas Verdes de Ipatinga - BVI -, com

sede no Município de Ipatinga.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

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

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

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.360/2013 pretende declarar de utilidade pública a Associação

dos Boinas Verdes de Ipatinga - BVI -, com sede no Município de Ipatinga, pessoa

jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, de caráter beneficente, que tem como

escopo colaborar para a formação educacional e social de crianças e adolescentes.

Com esse propósito, a instituição desenvolve campanhas educativas em parceria

com órgãos públicos e privados; ministra cursos profissionalizantes para facilitar o

acesso ao primeiro emprego; realiza projetos socioeducativos, culturais e esportivos;

e acompanha a vida familiar, escolar e social de crianças e adolescentes em situação

de vulnerabilidade social.

Tendo em vista o relevante trabalho desenvolvido pela referida associação em prol

de  crianças  e  adolescentes  do  Município  de  Ipatinga,  consideramos  meritória  a

iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.360/2013, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 4 de novembro de 2013.

Rosângela Reis, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.497/2013

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  do  Cedro,  com  sede  no

Município de Ponte Nova.

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 4.497/2013 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Comunitária do Cedro, com sede no Município de Ponte Nova, pessoa jurídica de

direito  privado,  sem fins  lucrativos,  de caráter  beneficente,  que tem como escopo

auxiliar a comunidade na identificação e na solução de seus problemas.

Com esse propósito, a instituição defende os produtores familiares rurais, buscando

apoio dos órgãos públicos para a produção e a comercialização de seus produtos.

Além disso, zela pela proteção da saúde, da maternidade, da infância e da pessoa

idosa, desenvolvendo ações que garantam atendimento e apoio a seus associados e

à comunidade.

Tendo em vista o relevante trabalho desenvolvido pela Associação Comunitária do

Cedro  em  prol  dos  habitantes  dessa  comunidade  do  Município  de  Ponte  Nova,

consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.497/2013, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 4 de novembro de 2013.

Bosco, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.501/2013

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

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

declarar de utilidade pública a Associação Comunitária Morro do Rosário, com sede

no Município de Abre Campo.
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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 4.501/2013 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Comunitária  Morro  do  Rosário,  com  sede  no  Município  de  Abre  Campo,  pessoa

jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, de caráter beneficente, que tem como

escopo a proteção da saúde, da família, da maternidade, da infância e da pessoa

idosa.

Com  esse  propósito,  a  instituição  visa  identificar  e  analisar  os  problemas  da

comunidade  nas  diversas  áreas  e  buscar  solucioná-los.  Além  disso,  promove,

estimula e apoia a divulgação do esporte e da cultura, integra seus beneficiários no

mercado de trabalho, contribui para a disseminação dos valores do associativismo e

do cooperativismo e combate a fome e a pobreza.

Tendo  em  vista  o  relevante  trabalho  desenvolvido  pela  Associação  Comunitária

Morro do Rosário no Município de Abre Campo, consideramos meritória a iniciativa de

lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.501/2013, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 4 de novembro de 2013.

Bosco, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.509/2013

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do deputado Tadeu Martins Leite, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação Comunitária do Bairro JK - ACBJK

-, com sede no Município de Guarda-Mor.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com a Emenda nº 1,
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que apresentou.

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

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.509/2013 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Comunitária do Bairro JK - ACBJK -, com sede no Município de Guarda-Mor, pessoa

jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, de caráter beneficente, que tem como

escopo congregar os moradores do local para a melhoria de sua qualidade de vida.

Com  esse  propósito,  a  instituição  defende  os  interesses  comunitários;  presta

assessoria aos moradores; busca a captação de recursos financeiros e técnicos para

projetos de formação e resgate da cidadania.

Cabe ressaltar que a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e

Justiça, tem como finalidade dar nova redação ao art. 1º do projeto para adequar o

nome da entidade ao consubstanciado no art. 1º de seu estatuto.

Tendo em vista o relevante trabalho desenvolvido pela Associação Comunitária do

Bairro JK no Município de Guarda-Mor,  consideramos meritória  a iniciativa de  lhe

outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.509/2013, em turno

único, com a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 4 de novembro de 2013.

Bosco, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.517/2013

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do deputado Dinis Pinheiro, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública o Clube Social de Terceira Idade em Lagoa Santa, com

sede no Município de Lagoa Santa.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

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

Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,
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conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.517/2013 pretende declarar de utilidade pública o Clube Social

de Terceira Idade em Lagoa Santa, com sede no Município de Lagoa Santa, pessoa

jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, de caráter beneficente, que tem como

escopo  favorecer  o  congraçamento  dos  idosos,  incentivando  seu  aprimoramento

físico, mental e sociocultural.

Com esse propósito, a instituição promove e organiza cursos, palestras e outras

atividades sociais, visando à melhoria da qualidade de vida de seus assistidos.

Tendo em vista o relevante trabalho desenvolvido pelo Clube Social  de Terceira

Idade em Lagoa Santa, consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de

utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.517/2013, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 4 de novembro de 2013.

Bosco, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.532/2013

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  dos  Moradores  e  Amigos  de

Planura - Amaplan -, com sede no Município de Planura.

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 4.532/2013 pretende declarar de utilidade pública a Associação

dos Moradores e Amigos de Planura - Amaplan -, com sede no Município de Planura,

pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, de caráter beneficente, que tem
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como escopo a promoção do desenvolvimento humano do município.

Com esse propósito, a instituição desenvolve atividades de melhoria da qualidade

de vida dos habitantes de Planura; de fomento à integração social e profissional do

cidadão; de estímulo a estudos de impacto social e ambiental na região; de promoção

da probidade, da ética, da cidadania e dos direitos humanos.

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° 4.532/2013 , em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 4 de novembro de 2013.

Bosco, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.559/2013

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  o  Conselho  Comunitário  de  Roseiras  e

Barragem, com sede no Município de Divinópolis.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

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

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

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.559/2013 pretende declarar de utilidade pública o Conselho

Comunitário de Roseiras e Barragem, com sede no Município de Divinópolis, pessoa

jurídica  de  direito  privado,  sem  fins  lucrativos,  que  tem  como  escopo  o

desenvolvimento de ações assistenciais, culturais e comunitárias.

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

qualidade  de  vida  dos  associados,  promovendo  ações  de  preservação  do  meio

ambiente,  principalmente  no  entorno  da  Orla  do  Lago,  e  atividades  sociais,

educacionais, culturais e esportivas.
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Além disso, colabora na realização de pesquisas da situação socioeconômica dos

moradores,  observando  os  problemas  existentes  nas  áreas  de  saúde,  educação,

trabalho, habitação, lazer, segurança, meio ambiente, sustentabilidade e outras.

Tendo  em  vista  o  relevante  propósito  do  Conselho  Comunitário  de  Roseiras  e

Barragem  na  defesa  dos  diretos  dos  moradores  da  comunidade  em  que  atua,

consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.559/2013, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 4 de novembro de 2013.

Celinho do Sinttrocel, relator.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 6 DE NOVEMBRO DE 2013

ATAS

ATA DA 58ª REUNIÃO ESPECIAL DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 4/11/2013

Presidência do Deputado Ivair Nogueira

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

da Mesa - Palavras do Presidente - Palavras do Deputado André Quintão - Palavras

da  Secretária  Renata  Vilhena  -  Esclarecimentos  sobre  os  Debates  -  Debates  -

Encerramento - Ordem do dia.

Comparecimento

- Comparecem os deputados:

Ivair Nogueira - André Quintão - Leonardo Moreira - Sargento Rodrigues - Tadeu

Martins Leite - Tiago Ulisses.

Abertura

O presidente (deputado Ivair Nogueira) - 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 Tadeu Martins Leite, 2º-secretário ad hoc, procede à leitura da ata da

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Destinação da Reunião

O locutor - Destina-se esta reunião à realização da audiência pública Revisão do

Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2012-2015, para o exercício de

2014, no âmbito dos programas das redes de desenvolvimento.

Composição da Mesa

O locutor - Convidamos a tomar assento à Mesa as Exmas. Sras. Renata Vilhena,

secretária  de  Estado  de Planejamento  e  Gestão,  representando o  governador  do

Estado, Antonio Anastasia; e Maria Olívia de Castro e Oliveira, secretária adjunta de

Estado de Cultura e ex-deputada; e o Exmo. Sr. deputado André Quintão, presidente

da Comissão de Participação Popular desta Casa.
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Palavras do Presidente

Boa  tarde.  Cumprimento  a  nossa  secretária  Renata  Vilhena;  o  nosso  colega

deputado André Quintão; nossa eterna deputada Maria Olívia; senhoras e senhores;

convidados.  Em  primeiro  lugar,  quero  justificar  a  ausência  do  nosso  presidente,

deputado Dinis Pinheiro, que, por compromissos assumidos anteriormente, não pôde

comparecer  a  este  evento,  mas  trago  a  palavra  do  presidente  na  abertura  dos

trabalhos.

Na ordem jurídica inaugurada pela Constituição Federal de 1988, a interlocução

entre  o  parlamento  e  a  sociedade  adquiriu  uma  dimensão  inédita  no  Brasil.  A

Assembleia  de  Minas,  ciente  de  seu  papel,  assumiu  a  missão  de  exercer  a

representação  e  promover  a  participação  da  sociedade  na  elaboração  das  leis

estaduais e na avaliação de políticas públicas para o desenvolvimento do Estado.

As audiências públicas de revisão do PPAG 2012-2015, para o exercício 2014, que

agora se iniciam, constituem um momento crucial  no  desempenho de tal  missão.

Durante essas audiências anuais, realizadas em parceria pelos Poderes Executivo e

Legislativo, são avaliadas as ações previstas para o ano seguinte, para que possam

ser promovidos os ajustes necessários à sua efetiva execução.

Cidadãos e entidades sociais têm papel-chave nesse processo, podendo,  desde

2003, por meio das comissões, apresentar sugestões e contribuições para aprimorar

o orçamento. Até às 18 horas do próximo dia 11, os deputados e as comissões podem

apresentar emendas ao Projeto de Lei nº 4.550/2013, que contém a revisão do PPAG

2012-2015, para o exercício 2014, e ao Projeto de Lei nº 4.551/2013, que contém o

orçamento do Estado para 2014. São 32 programas estruturadores e 165 programas

associados,  reunidos  em  11  redes  de  desenvolvimento  integrado,  além  de  40

programas especiais, que compõem o PPAG 2012-2015.

Para o ano que vem, está prevista a aplicação de mais de R$81.000.000.000,00 no

Estado.  Tais  recursos  serão  divididos  entre  os  diversos  programas,  sendo

consideradas,  pelo  Executivo,  como  prioritárias  as  áreas  de  educação,  saúde,

infraestrutura e segurança pública. As despesas mais significativas estão previstas

para os programas Educação para Crescer, Minas Logística, Infraestrutura de Defesa

Social  e  Saneamento  para  Todos.  Buscando  abarcar  toda  a  diversidade  que
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caracteriza Minas Gerais, esta Casa vem procurando interiorizar os debates em torno

das leis orçamentárias.

Por essa razão, foram promovidas por nossas comissões permanentes audiências

públicas em várias regiões do Estado, em municípios como Araçuaí, Montes Claros,

Ubá  e  Paraguaçu.  Durante  esses  encontros,  foram  debatidos  temas  relevantes

relacionados com as redes de desenvolvimento social  e proteção, de atenção em

saúde, de educação e desenvolvimento humano e de desenvolvimento rural.

Iniciam-se,  neste  momento,  as  audiências  públicas  na  capital,  nas  quais  serão

discutidos todos os programas estruturadores por rede de desenvolvimento integrado.

Dessa forma, além dos temas debatidos no interior, serão também discutidas, entre

outras, as redes de cidades, de infraestrutura e de defesa e segurança. À primeira

vista,  os  projetos  de  lei  que  tratam  do  orçamento  público  parecem  um  árido

aglomerado  de  números  e  cifras;  no  entanto,  estão  entre  as  mais  humanas

proposições  aprovadas  no  legislativo,  pois  delas  dependem  as  políticas  públicas

implementadas no Estado que têm relação direta com a vida, as expectativas e as

necessidades de nosso povo.

O PPAG deve ser compreendido, portanto, como o plano de trabalho que norteia a

atuação futura dos representantes eleitos pelos cidadãos. Como tal, será tanto mais

capaz de satisfazer os anseios populares, quanto maior for a participação do povo em

sua  formulação.  Exemplo  disso  foi  a  implementação,  em  2013,  do  programa  de

capacitação e promoção da cultura da paz nas escolas, incluído no PPAG 2012-2015,

por meio de emenda decorrente de sugestão popular. Dada a relevância da matéria

em  debate,  tenho  grande satisfação  em participar  desta  reunião  de  abertura  dos

trabalhos  de  revisão  do  PPAG  2012-2015,  para  o  exercício  2014,  os  quais

contribuirão certamente para construir uma sociedade melhor para todos os mineiros.

Muito obrigado.

Palavras do Deputado André Quintão

Cumprimento o presidente,  deputado Ivair  Nogueira, que representa o deputado

Dinis  Pinheiro; a secretária  Renata Vilhena e,  em seu nome, todos os gestores e

gestoras do governo estadual aqui presentes, os subsecretários; com muito carinho a

nossa  ex-deputada  Maria  Olívia,  que também  é secretária  adjunta  de  Cultura  do



374
____________________________________________________________________________

Estado de Minas Gerais; o Sr. Eduardo Cirino, da Defensoria Pública aqui presente; o

corpo técnico da Assembleia; e as entidades sociais que acompanham o início e a

abertura de mais uma revisão do PPAG.

Neste ano, completamos o décimo terceiro ano de processo participativo no ciclo

orçamentário do Estado. Essa experiência teve início em 2003, quando o primeiro

plano plurianual do governo Aécio foi encaminhado a esta Casa - o PPAG 2004-2007

-, que foi debatido ao final de 2003. Naquele ano, a Assembleia instituiu a Comissão

de Participação Popular que, naquele momento, contou com o apoio da Mesa diretora

e,  em parceria com o governo do Estado e de vários movimentos sociais,  teve a

iniciativa de propor um processo de valorização de debate público dos instrumentos e

mecanismos de planejamento de médio prazo. Iniciamos, então, a discussão daquele

PPAG no primeiro ano, já com uma sugestão de emenda popular que previa a revisão

anual do plano.

Essa  novidade  foi  importantíssima,  porque  era  tradição  em  nosso  Estado,  e

também  nos  municípios  e  no  País,  a  pouca  efetividade  nos  mecanismos  de

planejamento, principalmente dos PPAs e PPAGs. Muitos eram peças burocráticas e

mera  formalidade do poder  público,  que seguia  essa obrigatoriedade,  incluída  na

Constituição de 1988. Então, tivemos uma convergência de fatores, de dinâmica de

movimentos sociais, da própria revalorização do planejamento pelo governo estadual

e também de uma linha de ampliação de mecanismos de participação. A Assembleia

já contava com várias inovações institucionais,  mas estava também investindo em

outras, como a criação da Comissão de Participação Popular.

Ano a ano,  esse processo veio se aperfeiçoando,  veio conquistando espaço na

sociedade civil e também na Assembleia mineira, criando um campo fértil de diálogo

entre o Poder Legislativo, o Poder Executivo e a sociedade civil.

O deputado Ivair  Nogueira já  fez menção a algumas conquistas muito objetivas

desse processo, mas não começaria por elas. Talvez esse processo tenha trazido

para  a  Assembleia  Legislativa  alguns  ganhos  institucionais  que  espero  sejam

permanentes. A própria qualificação do papel de fiscalização e acompanhamento de

políticas públicas do Poder Legislativo é um aspecto em que temos de avançar muito

no Brasil, em Minas e nos municípios. Muitas vezes o foco do Parlamento se restringe
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às chamadas emendas parlamentares, que, ao longo dos anos, servem muito mais

como moeda de troca do que como um papel mais fortalecido do Poder Legislativo de

opinar sobre o conjunto do orçamento. Isso vale para a União, para os estados e para

os  municípios.  Considero  muito  importante  quando  o  Poder  Legislativo,  sem

renunciar,  obviamente,  às  emendas  parlamentares,  de  bancada,  localizadas,  que

também  têm  sua  legitimidade,  avança  para  uma  discussão  mais  ampliada  do

orçamento e do planejamento, numa visão mais estratégica, menos paroquial, mais

substantiva e menos ritualística. Considero que foi muito importante a Assembleia, ao

abrir este debate, tentar criar um espaço em que a própria sociedade civil informasse

melhor o Parlamento para que este atuasse também de maneira mais geral e mais

estratégica  na  discussão  da  peça  orçamentária.  Isso  trouxe  reflexos  para  a

Assembleia Legislativa, que tem um corpo técnico muito qualificado e vem avançando

nos mecanismos de fortalecimento e suporte  para que o Legislativo cumpra esse

papel. O próprio portal de políticas públicas hoje é uma ferramenta muito importante

que extrapola os limites da Assembleia e serve a toda a sociedade. E também essas

conquistas, ao longo destes anos, das revisões anuais,  do monitoramento e, mais

recentemente,  da  incorporação  das  comissões  permanentes  da  Assembleia  na

condução e na coordenação descentralizada desse processo. Acho muito importante

que o Poder Legislativo tenha criado condições para ter um papel de destaque nesse

processo.

A segunda conquista, também importante, é no campo da cidadania, principalmente

com o acompanhamento e a organização desse processo por grupos organizados da

sociedade civil.  Quando vemos os povos indígenas organizados em um conselho,

quando vemos a articulação das associações e das cooperativas de catadores de

materiais  recicláveis,  quando  vemos  os  diversos  conselhos  de  políticas  públicas,

principalmente  os  representantes  não  governamentais,  se  articulando  para  uma

participação efetiva nas discussões do orçamento, sentimos que o caminho apontado

pela Assembleia também foi mais um passo no esforço de consolidação da cidadania,

da combinação da democracia representativa com a democracia direta. Acho muito

importante esse ganho.

Então, temos, nas várias regiões e nos vários segmentos, conquistas que foram
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transformadas em ações permanentes e até em programa estruturador,  como é o

caso do Suas, bem como ações novas, remanejamento de recursos, regionalização

de  iniciativas,  acréscimos.  Então,  mais  do  que  o  valor  financeiro  em  si,  quero

destacar que aproximamos segmentos que têm a ver com as políticas públicas no

Estado, com o Estado, com a Assembleia, num diálogo de qualidade, de conteúdo de

política pública.

Agradeço a todos os que participam desse processo. Sabemos que ele se reinventa

a cada ano, espero que sempre para melhor, para que possamos ter a presença da

sociedade. O tema de hoje é fundamental. Um dos grandes desafios - e vale para

todos os estados e para todas as políticas - é o debate sobre a regionalização das

políticas públicas. A participação regionalizada, descentralizada é um desafio muito

importante e não é tarefa fácil nem para a gestão, nem para os movimentos sociais,

nem para o Legislativo.

Esperamos que essa revisão do PPAG aponte avanços nesse caminho e também

avanços institucionais para que possamos, nesta legislatura especificamente, deixar

um modelo bem construído, bem-consolidado para aqueles que virão aqui em 2015

poderem dar sequência a esse trabalho. Acho que essa é a contribuição da Comissão

de Participação Popular.

Agradeço muito ao corpo técnico da Assembleia Legislativa, dos nossos gabinetes,

dos membros da Comissão de Participação Popular,  da Comissão de Fiscalização

Financeira, das demais comissões que estão integradas nesse processo. Não poderia

também deixar de mencionar que esse processo, obviamente, não seria possível, se

não  houvesse  essa  possibilidade  de  interlocução  com  o  governo  do  Estado.  A

Assembleia  Legislativa  é  um  Poder  autônomo  e  poderia  até  fazer  um  processo

participativo, mas, sem a interlocução com o Estado, a concretização de conquistas

poderia não ocorrer  e, obviamente,  o processo também poderia ser esvaziado ao

longo  dos  anos.  Então,  temos  de reconhecer  essa abertura  e  essa presença  do

governo do Estado, bem como a confiança das entidades da sociedade civil. Muitas

vezes,  as  demandas  são  muito  além  da  capacidade  de  atendimento  ou  da

possibilidade de negociação que travamos aqui na Assembleia, mas, apesar disso, as

entidades,  os  movimentos  sabem  que  é  um  passo  rumo  a  uma  cidadania  mais
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alargada.  Podem  não  conquistar  tudo  ou  boa  parte  ou,  ainda,  aquilo  que  seria

necessário,  aliás,  mas  reconhecem  que  esse  processo  também  tem  ganhos

imateriais  de  cidadania,  de  organização,  de  qualificação,  de  fiscalização  e  de

transparência.

Portanto, esperamos que tenhamos três dias de muito trabalho, muitas propostas e,

depois de muitas negociações, também muitas emendas aprovadas para o ano de

2014.

Muito obrigado. Parabéns a todos que constroem esse processo conosco aqui e

fora da Assembleia Legislativa.

O  presidente  -  Muito  obrigado,  deputado  André  Quintão,  que  tem  tido  uma

participação muito efetiva na Comissão de Participação Popular ao longo dos anos e

que tem contribuído, e muito, com esse processo democrático que já trouxe grandes

avanços.

Neste  momento,  passo  a  palavra  à  secretária  de  Planejamento  e  Gestão,  Dra.

Renata Maria Paes de Vilhena, que fará uma exposição sobre os temas: “Distribuição

regional de investimentos”;  “PPAG: execução regionalizada das políticas públicas -

aderência à demanda”.

Palavras da Secretária Renata Vilhena

Cumprimento  o  deputado  Ivair  Nogueira,  1º-vice-presidente  da  Assembleia

Legislativa  de  Minas  Gerais,  substituindo  o  nosso  presidente,  deputado  Dinis

Pinheiro;  o  deputado  André  Quintão,  presidente  da  Comissão  de  Participação

Popular; Maria Olívia de Castro, minha colega, secretaria adjunta de Cultura.

- Procede-se à exibição de slides.

Neste ano o PPAG trouxe uma novidade em sua metodologia: todas as audiências

regionais  foram  precedidas  de  cursos  de  capacitação  ofertados  pela  Assembleia

Legislativa.

Espero  que esse esforço institucional  possa,  cada vez mais,  avançar  e que as

comissões permanentes assumam de fato, e não apenas de maneira formal,  essa

responsabilidade, para que a gente possa também cada vez mobilizar-nos mais a

partir  do  trabalho  temático  fundamental  realizado  por  cada  comissão  permanente

desta Casa.
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Por fim, queria dizer que algumas conquistas foram muito importantes no campo

das  políticas  públicas.  O sentido  último da nossa  presença aqui,  a  discussão do

orçamento, não é simplesmente formal, como mencionei. Como estamos discutindo o

orçamento,  prioridade  orçamentária,  estamos  discutindo  a  vida  da  população,

estamos discutindo efetivação de direitos. Várias emendas populares - uma novidade

desse  processo  -  trouxeram  esta  possibilidade:  ganhos  objetivos  e  ganhos  no

desenho e na arquitetura de políticas públicas. Poderia mencionar a área em que

atuo, assistência social, para dizer que o desenho da política pública de assistência

em Minas sempre esteve um passo adiante do restante do País, pelo desenho que

fizemos  ao  alterarmos  as  leis  orçamentárias  alinhando  o  debate  nacional  da

construção do Suas com a possibilidade de efetivação dessa política em Minas.

O cofinanciamento do investimento, passando pelo cofinanciamento do custeio, da

criação do piso mineiro e, mais recentemente, da universalização do piso mineiro da

assistência  social  através  de  emenda  popular,  é  um  bom  exemplo  dessa

convergência que deu certo. As políticas culturais - está presente a secretária adjunta

Maria Olívia... Quando conseguimos incluir, na agenda de políticas públicas de cultura

do Estado, festivais regionais do Jequitinhonha, este ano o do Mucuri, ou as festas

tradicionais dos povos indígenas, estamos, com certeza, enriquecendo o conteúdo da

política pública de cultura no Estado de Minas Gerais.

Quando a gente firma uma iniciativa de combate à violência e exploração sexual,

transformada  num  programa  que  todos  conhecem  por  Proteja  Nossas  Crianças,

pouca  gente  sabe  que  essa  iniciativa  foi  oriunda  de  emenda  popular  ao  PPAG,

apresentada  pelos  movimentos  da  área  da  criança  e  assumida,  aliás,  com  uma

dimensão efetiva e permanente pelo governo do Estado. Quando possibilitamos a

efetivação do Bolsa-Reciclagem, lei de autoria do deputado Dinis Pinheiro, presidente

desta Casa,  que teve a possibilidade de execução garantida por emenda popular,

estamos também fortalecendo uma linha de inclusão social e produtiva dos catadores

de materiais recicláveis através de política pública permanente. Essa ação do Bolsa-

Reciclagem, hoje, tende a ser uma ação permanente.

Como sabe muito bem nosso subsecretário André Reis, pois sempre participa dos

processos, são mais de 1.106 emendas nesses dez anos. O tempo aqui, então, seria
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muito pequeno para falarmos de cada uma delas, inclusive da última, que tem uma

dimensão regional importante, que é um exemplo de organização regional: refiro-me

à ocasião em que os prefeitos,  os  militantes, o pessoal  da área de educação do

Jequitinhonha,  no  PPAG  do  ano  passado,  se  organizaram  para  solicitar  uma

intervenção  de  cunho  macrorregional,  que  seria  a  ligação  para  o  Ifet,  futura

universidade federal do Jequitinhonha, na cidade de Araçuaí, ligação para a qual não

havia  nem  iluminação  nem  calçamento.  Ela  foi  uma  emenda  popular  de  cunho

regional.

André, é um prazer muito grande estar aqui mais uma vez neste ano, participando

dessas audiências públicas e podendo expor o que estamos fazendo em termos de

regionalização no Plano Plurianual de Ação Governamental.

Vou falar rapidamente sobre o princípio, que está na Constituição, do processo de

revisão do PPAG e da regionalização em si; vou mostrar um pouco da distribuição per

capita global dos programas estruturadores; e também a distribuição  per capita  na

saúde, educação e segurança, pois afinal  é onde está alocada a maior parte dos

nossos recursos; vou falar ainda sobre o PIB per capita e mostrar como fazemos o

monitoramento  regionalizado  do  plano,  passo muito  importante  para  o  avanço da

política de regionalização.

A Constituição  da  República,  em  seu art.  165,  estabelece  que  o  plano vai  ser

instituído de forma regionalizada, assim como todas as suas diretrizes, objetivos e

metas da administração pública para todas as despesas de capital e outras delas

decorrentes. O que estamos tentando fazer em Minas Gerais é aprimorar a cada ano

esse processo de regionalização, inclusive durante esses momentos de avaliação e

nessas audiências públicas.

Neste slide mostro uma tela do nosso PPAG. Este é um exemplo do programa Pro-

Hosp. Não está dando para enxergar, mas quem estiver com o PPAG conseguirá ver

que  ali  estão  as  metas  físicas  e  financeiras,  por  região,  o  que  dá  uma  grande

transparência  ao  nosso  plano.  Dessa  forma,  qualquer  cidadão,  ao  ver  o  plano

plurianual, pode saber o que está previsto por programa e cada programa com suas

metas físicas e financeiras para sua respectiva região.

Em Minas Gerais fazemos a revisão do nosso PPAG todo ano, mas não fazemos
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uma revisão somente para aquele ano, sempre projetamos para os próximos quatro

anos para não perdemos a visão de médio prazo. Isso é o que chamamos de PPAG

deslizante. Apesar de haver um horizonte para 2015, este ano estamos estendendo

para  os  próximos  quatro,  chegando  a  2017.  Isso  é  muito  importante  para  que

tenhamos uma percepção da continuidade das políticas públicas, bem como para que

ofereçamos uma visão geral para toda a população.

No que se refere ao PPAG, na Constituição e na prática, para além da Constituição,

estamos avançando. Não nos prendemos somente àquilo que está na Constituição,

mas estamos procurando avançar a cada ano. O nosso plano contempla 100% dos

programas estaduais. Ele vai além do que está na Constituição Estadual. Como disse

no início, estão previstos somente os investimentos. Aqui não é assim: 100% de tudo

que se refere a nossa execução está regionalizado no plano. Ele prioriza as políticas

públicas para os quatro anos, ou seja, ele estabelece as prioridades. Para quem pega

o nosso PPAG, ficam claríssimas quais são as prioridades que o governo estabelece

para os próximos quatro anos.

A inclusão do ciclo do PPAG com as etapas anuais de monitoramento, avaliação e

revisão para além da elaboração. Isso vai ficar claro mais à frente, pois vou mostrar a

forma como fazemos, todo o nosso modelo de monitoramento e avaliação que vai

subsidiar a revisão do plano. Há um detalhe muito importante, pois Minas Gerais tem

obrigação constitucional de ter um planejamento de longo prazo - o nosso PMDI com

perspectiva para 2030. Isso facilita muito esse trabalho. Temos o horizonte aonde

queremos chegar em 2030.

A revisão anual  deslizante,  como disse,  é  uma inovação muito grande.  Sempre

estamos  andando  quatro  anos  para  frente  e  realizando  audiências  públicas  na

elaboração, monitoramento e revisão. André, desde o primeiro momento, quando a

Assembleia  apresentou  a  proposta  das  audiências  públicas,  nós,  do  Executivo,

acatamos e nos juntamos a vocês, pois entendemos que é dessa forma, com essa

parceria,  que  podemos  avançar.  A parceria  com  a  Assembleia  não  só  facilita  a

viabilização, como legitima muito mais a nossa revisão.

Então, como eu disse, o momento das audiências públicas é de legitimação desse

processo,  e  é  muito  importante  que  a  Assembleia  Legislativa,  o  Executivo  e  os
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gerentes  dos  programas  cheguem  a  cada  região.  Mas  esperamos  que  essas

audiências sejam muito mais do que uma mera prestação de contas: nesse momento,

queremos dialogar  e ouvir,  para aprimorar,  principalmente porque as pessoas que

estão  nas  regiões  conhecem  melhor  do  que  todos  nós  as  suas  especificidades,

problemas  e anseios.  Portanto,  esse é  um momento  para ouvir,  dialogar  e tentar

aprimorar o nosso plano.

Esse  debate  permite,  então,  que  a  sociedade  participe  mais  ativamente  do

processo de  planejamento  e  se  aproxime das  ações  propostas,  podendo  mesmo

acompanhar a execução do que se faz em sua região. Permite-se, dessa forma, o

aprimoramento de todo o ciclo do planejamento. A revisão do PPA é um momento de

feedback: quando ouvimos e avaliamos, podemos propor melhorias para os próximos

anos. Isso faz com que o nosso planejamento seja vivo, e tenho convicção de que

esse é o maior diferencial de Minas Gerais. Participo do Fórum de Secretários do

Planejamento, e sei que Minas Gerais é o único Estado que faz, de fato, a revisão

anual do seu PPA; com isso, conseguimos fazer uma execução muito próxima do que

foi  planejado,  praticamente  colada.  Pensando  nos  momentos  de  alterações  da

conjuntura econômica, como o que vivemos agora, de ajustes e queda de receita,

queda do PIB, etc.,  se o plano não for adaptado a esses momentos, ele vai ficar

totalmente fora do contexto do ano em que se realiza. Então, ao realizar essa revisão,

de  acordo  com  avaliações  dos  projetos,  pensando  no  contexto  econômico  e  na

conjuntura, fazemos com que o nosso planejamento seja vivo, tornando-o de fato o

nosso norte, aonde queremos chegar. E conseguimos visualizar isso muito bem. Essa

é uma etapa em que paramos, de fato; paramos para pensar, refletir e avaliar, para

fazer as correções de rumo necessárias.

Aqui, apresento o nosso ciclo de planejamento. No PPA 2012-2015, começamos a

fazer, em 2012, a sua construção, identificando, a partir de demandas ou problemas

da sociedade,  o que seria proposto nesse plano.  Com o planejamento elaborado,

começamos a execução e o monitoramento. A partir do monitoramento, fazemos uma

avaliação anual, que vai permitir a revisão do plano, e isso vai subsidiar o novo plano

ou o plano revisado para o ano subsequente: 2013; agora, 2014, e assim por diante.

É dessa forma que conseguimos fazer o nosso planejamento vivo.
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Apresento aqui  mais um detalhe: ele vem por tipo de orçamento. Aqui,  temos o

orçamento do plano de 2014, na ordem de 81,4 bilhões de reais - 75 bilhões, para o

orçamento  fiscal;  e  6,4  bilhões,  para  o  orçamento  de  investimentos.  Então,  tudo,

mesmo o orçamento de investimentos do Estado, está totalmente detalhado no plano

de forma regionalizada. Cemig, Copasa, Codemig, todas as nossas empresas estão,

como executivo, regionalizadas. Isso faz com que, após a aprovação, o orçamento

passe a ser um detalhamento do plano.

Continuando,  aqui  já  abrindo  um pouco,  temos a  distribuição,  do  maior  para  o

menor,  dos  encargos  especiais.  É  um  valor  muito  alto,  porque  entram  todas  as

nossas  obrigatoriedades  de  transferências  para  os  municípios,  de  pagamento  de

dívida  e de precatórios.  O maior  valor  é 24,6 bilhões,  correspondendo a 30% do

orçamento;  em  seguida  vem  a  previdência  social,  com  a  despesa  de  inativos;  e

depois vêm educação, saúde e segurança pública.

Esses dados de educação, saúde e segurança não incluem os inativos, porque eles

estão na linha de cima.  Mas,  se  somarmos  os inativos na  educação,  a alocação

passa de 9 bilhões para 12 bilhões; na defesa, passa de 6 bilhões para 10,3 bilhões;

e, na saúde, em que temos um quadro menor de inativos, passa de 7,5 bilhões para

7,7 bilhões. Essas cinco funções detêm a grande maioria da alocação dos nossos

recursos públicos, 75% do valor previsto no PPAG.

Trazemos  a  distribuição  per  capita do  nosso  PPAG.  Esse  quadro  é  muito

interessante, porque mostra que, com exceção da região Central, há uma linearidade

da aplicação dos recursos nas regiões do Estado. Essa é a divisão  per  capita.  A

região Central é um desafio para muitos anos, para longo prazo. Ela sempre detém

um número maior de alocação, porque aqui estão instaladas grandes instituições do

Poder  Executivo  e  dos  próprios  Legislativo  e  Judiciário.  Por  exemplo,  nossos

hospitais de referência, grande parte da alocação da Polícia Militar, presídios. Isso faz

com que a alocação per capita na área central ainda seja muito alta. Mas acho que o

mais  importante é percebermos que esse instrumento regionalizado do plano nos

permitiu, ao longo desses anos - é claro que temos de aprimorar -, fazer uma análise

da alocação das nossas políticas públicas, buscando uma divisão mais equânime nas

nossas regiões do Estado.
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Aqui é o mesmo mapa anterior, que mostra como está a distribuição per capita no

nosso plano por município. A cor mais escura é onde há maior alocação de recursos.

Aquele  era  o  gasto  global,  e  essa  é  a  distribuição  municipalizada  dos  nossos

estruturadores,  que obviamente  guarda coerência  com o  quadro  anterior.  O  mais

importante que eu queria destacar desse quadro é que os programas estruturadores

estão onde estão as prioridades do nosso planejamento. Se observarmos o mapa,

fica claro que temos prioridades que estão alocadas em todos os municípios,  em

todas  as  regiões  do  Estado  de Minas  Gerais,  inclusive  com  alocações  às  vezes

maiores naquelas regiões que ainda são mais carentes e precisam realmente de um

volume de investimentos maior. Mas fica claro que, em Minas Gerais, há prioridade

para todo o Estado, não há privilégio para uma região em detrimento de outra.

Aqui pego um exemplo da regionalização do plano na saúde.  Mostrarei  sempre

saúde, educação e defesa, já que são as áreas com os maiores gastos. Esse mapa

mostra  também  que todos  os  polos  com grande  concentração de  despesa  estão

acobertados com alocação de recursos para os programas de saúde.

Já na área de educação, é interessante notar que há uma alocação concentrada

nas  regiões  Norte,  do  Rio  Doce,  e  um  pouco na região  Central.  Temos inclusive

programas  que  são  de  aceleração  da  escolaridade,  em  que  identificamos  que

precisamos fazer um investimento maior nessas regiões. Isso já vem acontecendo ao

longo dos últimos anos e continuará acontecendo, até que consigamos reverter os

nossos indicadores, buscando uma melhoria.

Um exemplo do gasto per capita na área de segurança: essa distribuição já mostra

que  ela  está  concentrada  nos  grandes  centros  urbanos,  que  obviamente  é  onde

temos as maiores manchas de criminalidade, onde o índice de criminalidade ainda é

maior. Fazemos a distribuição de acordo com a política ou com o quanto ela tem de

ser praticada naquela região, para que possamos combater o crescimento da taxa de

criminalidade.

Este outro mapa é um exemplo de um instrumento que também utilizamos para

locação dos nossos recursos e definição das nossas políticas públicas. É o PIB per

capita de  2010.  O  mapa  mostra  que há  ainda grande concentração  do  PIB  nas

regiões do Triângulo, partindo um pouco para o Sul. Isso serve de instrumento para
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sabermos  o  quanto  temos  ainda de aprimorar  a  locação dos  nossos  recursos.  É

importante, a partir do momento em que tenhamos esses instrumentos de políticas

regionalizadas, que os utilizemos cada vez mais, visando a esse aprimoramento. Isso

é importante porque já avançamos muito.  Vou mostrar  mais à frente o quanto se

avançou  na  municipalização,  mas  ainda  existe  uma  inversão:  o  PIB  está  muito

concentrado em algumas regiões. Todo o discurso do governador, nossa obsessão, é

diminuirmos essas diferenças regionais que existem em Minas Gerais. Queremos um

Estado  mais  igual.  Para  isso,  temos  de  trabalhar  muito  nesses  programas  e  na

locação dessas políticas públicas com os respectivos recursos.

Entrando no monitoramento  regionalizado do plano,  quero  dizer  que fazemos o

monitoramento bimestral de todos os programas e ações do governo. Isso é pactuado

nos  nossos  acordos  de  resultados,  em  que  realizamos  reuniões  de  comitê

bimestralmente. Aliás,  no nosso acordo de resultados, estabelecemos como meta,

pactuada  entre  o  governador  e  os  secretários,  o  índice  de  desempenho  do

planejamento: o quanto executamos em relação ao que foi planejado e o índice de

regionalização da execução. Então, no início do ano, quando fazemos a pactuação,

definimos a meta para esse índice e, se isso não for cumprido, as instituições perdem

pontos nos acordos de resultados.

Quanto ao monitoramento intensivo da carteira de programas estruturadores, é feito

também o acompanhamento físico e financeiro através dos acordos de resultados e

dos  comitês  de  monitoramento,  dando-lhes  total  transparência,  uma  vez  que

publicamos bimestralmente, no site do governo, extrato de todas as ações dos órgãos

e  das  entidades.  Então,  qualquer  cidadão  pode  acompanhar  bimestralmente  a

execução física e financeira do nosso plano.

Este é o gráfico de que falei. A coluna verde significa o percentual de recursos das

ações registradas por município. Em 2008, somente 30% das nossas ações eram

executadas  por  município,  hoje  chegamos  a  quase  90%  de  execução.  Digo

novamente:  essa  é  uma busca  constante  de  aprimoramento  para  que  possamos

chegar ao final com 100% das nossas ações executadas por município. Entendemos

que  esse  avanço  é  um  reflexo  desse  monitoramento  intensivo,  bimestral,  da

pactuação que fazemos, mas isso é também uma mudança de cultura. Espero que
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um  dia  a  gente  não  precise  cobrar  isso  através  de  pactuação,  de  acordos  de

resultados, que seja uma prática em que todos, no momento de fazer a formulação,

façam de forma municipalizada. Esse quadro é muito gratificante porque revela, em

pouco tempo, um avanço muito significativo.

Aqui,  um  exemplo  do  monitoramento  regionalizado.  Este  quadro  da  gestão  da

política hospitalar mostra também a execução regionalizada, tanto o físico quanto o

financeiro. É isso que é publicado na internet. Qualquer um pode observar aqui, por

exemplo, que, no Norte de Minas, tivemos 100% de execução da meta física e, da

meta financeira, chegamos a 172%, ou seja, foi alocado mais recurso do que o que

estava planejado. Realmente, o nosso plano traz uma transparência muito grande.

Esses são alguns exemplos do monitoramento regionalizado por mapas. Eu sempre

acho que com mapas visualizamos melhor tudo que está previsto no plano. Este é um

exemplo na educação, que mostra a distribuição per capita do gasto por região, que

estava lá atrás, numa concentração nas regiões do Norte e do Rio Doce.

Estes  são  os  nossos  indicadores,  deputados  André  e  Ivair,  que  já  são

regionalizados. O primeiro mapa traz um exemplo de 2006, do Proalfa, em que 48,6%

dos  nossos  alunos  estavam  no  nível  recomendado  de  leitura.  A  partir  desses

indicadores regionalizados, começamos a trabalhar por região. Em 2012, chegamos a

87,3% dos alunos. Aqui fica clara a diferença entre os mapas. O primeiro tinha uma

concentração grande em vermelho e, agora, há uma diluição. Mas o mais importante

é que, se compararmos este mapa com o anterior, vemos que não há mais nenhuma

região do Estado com o índice abaixo da média. Todas estão acima dela. É claro,

repito, que há muito a evoluir, mas isso já mostra uma grande evolução nos últimos

anos.

Este  é  outro  exemplo,  o  da  taxa  de  mortalidade  infantil,  com  um  indicador

regionalizado de 2011. Agora, o de 2012. A alteração não é tão grande, mas, em se

tratando de um indicador tão complexo, percebemos que saímos de 13,01 por 1.000

para 12,48 por 1.000 em um ano; o avanço é muito grande também. Entretanto, o

mais importante é que podemos identificar, por região, o quanto cada uma melhorou

para  evoluirmos  cada  vez  mais.  Este  é  outro  exemplo  da  saúde,  que  mostra  a

proporção de nascidos vivos de mães com sete ou mais consultas de pré-natal.
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Aqui é o programa Fica Vivo. Como veem, o mapa ainda está bastante vermelho, e

em  pouco  tempo,  há  uma alteração.  Saímos  de  70,37  para  71,62.  Isso  ocorreu

somente em um ano, mas, para nós, é uma diferença bastante significativa.

Além disso, temos agora a nossa agenda regional de monitoramento que vai às

regiões levar as prioridades previstas em nosso PMDI. Em reunião com a sociedade

civil organizada, a população local nos ajuda a priorizar as estratégias que são mais

importantes  para cada região.  O Rio Doce e  o  Norte  de  Minas priorizaram cinco

estratégias,  que vêm para o nosso acordo de resultados, pactuamos as metas de

quais programas vão fazer com que as prioridades elencadas sejam executadas. De

tempos em tempos, voltamos às regiões para prestar contas do que foi pactuado e de

quanto  se  avançou,  mostrando  sempre  a  evolução  dos  nossos  indicadores  e  da

alocação, de forma que a sociedade possa participar mais do acompanhamento da

execução e nos ajudar a priorizar as demandas que são mais emergentes para a

região. Na verdade, ela não vai escolher nada que seja novo. Entre as prioridades

estratégicas o PMDI, eles escolherão as cinco mais importantes para a região. Dessa

forma,  os  comitês  regionais  estão  tentando  inverter  um  pouco  aquela  lógica.

Enquanto, no passado, a concentração estava na área central, para o diálogo, para a

definição  das  políticas  públicas,  hoje  estamos  indo  às  regiões  não  só  com  a

Assembleia Legislativa, mas também com nosso trabalho de comitês em rede, para

dialogar com a sociedade civil organizada e tentar orientá-la sobre metas e alocações

em nossos acordos de resultados.

Era esse avanço que queria apresentar. Mais uma vez, queria agradecer a parceria

com a Assembleia Legislativa. Repito, não tenho dúvida de que, a partir do momento

que  vamos  às  regiões,  levamos  tudo  que  está  sendo  executado,  ouvimos  a

população e dialogamos com ela, damos passos muito importantes para que, com

nosso trabalho de avaliação dos programas, possamos orientar a revisão do PPA.

Obrigada e boa tarde.

- No decorrer de seu pronunciamento, procede-se a apresentação de slides.

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,
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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 - Neste instante, passaremos aos debates.

O  Sr.  Juliano  Torres  -  Boa  tarde.  Represento  os  Estudantes  pela  Liberdade.  A

apresentação foi bem interessante e mostrou que está sendo eficiente o processo de

alocação  dos  recursos  e  planejamento,  mas  fiquei  com  a  dúvida  de  quando  a

secretaria pensa em começar a levar em conta custo de oportunidade. Tudo o que o

governo e a Assembleia decidem fazer está sendo executado e acompanhado, mas

não vi em nenhum momento vocês analisarem se está sendo feito o gasto correto.

Em que ponto vocês vão começar a analisar se será melhor deixar o dinheiro no

bolso do contribuinte ou em que ponto será melhor investir em outra área. Às vezes,

podem estar seguindo uma lei, mas o processo democrático não é infalível, e alguma

lei, obra ou projeto podem ser aprovados, mas esse recurso poderia ser mais bem

investido em outra área. Gostaria de saber o que você pensa a respeito disso.

A secretária Renata Vilhena - Uma das etapas que mostrei é a de avaliação, que

antecede a revisão e  serve  justamente para avaliar  os  programas estruturadores.

Como  a  grande  parte  dos  nossos  recursos  estão  alocados  nos  programas

estruturadores - em nossa metodologia de planejamento é a execução dos programas

estruturadores que vai transformar a realidade e fazer com que os indicadores sejam

alcançados  -,  a  revisão  é  feita  com  base  neles.  Então,  desenvolvemos  uma

metodologia em que vamos testar ali se realmente a alocação dos recursos naqueles

programas estão propiciando a melhora dos nossos indicadores. Se for demonstrado

que sim, ele será mantido na revisão do ano seguinte. Se não, poderá ser retirado. E

já  aconteceu,  não  me  lembro  qual,  de  algum  programa  ser  retirado,  porque

demonstrou não estar cumprindo o que se esperava. É algo muito novo. Outra vez,

Minas  Gerais  é  o  único  estado  que  faz  esse  tipo  de  análise  de  revisão.  É  um

indicativo para que possamos, cada vez mais, buscar esse aprimoramento.

O  Sr.  Manoel  Vespúcio  -  Boa  tarde.  Sou  de  Conselheiro  Lafaiete,  presido  a

Associação de Moradores do Bairro São João e sou coordenador do Movimento em



388
____________________________________________________________________________

Favor da Vida do Alto Paraopeba. Gostaria de dizer o seguinte: Lafaiete vive uma

situação difícil porque houve a vinda de várias empresas, como a Vale, VSB, Gerdau,

CSN, Namisa e Ferrous, e temos informação de uma empresa que chegará com 17

mil  funcionários.  A  nossa  rede  hospitalar  é  composta  de  quatro  hospitais,

praticamente  falida,  e  para  qualquer  coisa  mais  grave  precisamos  vir  a  Belo

Horizonte,  não  só  a  população  do  Vale  do  Paraopeba,  mas  também  do  Vale  do

Piranga. Nossa população fixa no município é em torno de 140 mil, mas a itinerante

deve  atingir  a  casa  de  220  mil.  Então,  gostaria  de  perguntar  aos  deputados,  à

secretária e ao próprio governador o que pretendem fazer em relação a isso, porque

não criaram infraestrutura para receber todo esse desenvolvimento na região.

Não temos infraestrutura de atendimento. Nossa cidade convive com esse tipo de

problema. A criminalidade aumentou. Não temos projetos sociais para a região. Há

muita  droga.  Muitos  meninos  estão  envolvidos  com  droga,  e  não  temos

desenvolvimento social, trabalho social para aquela região, apesar de o Estado estar

investindo num hospital regional, embora esteja parado, talvez por falta de recursos.

Uma auditoria está sendo realizada lá.

Gostaria de deixar-lhes uma pergunta. O que poderemos ter, em âmbito estadual,

com relação àquela nossa região? Muito obrigado.

A secretária  Renata  Vilhena -  Não tenho aqui,  de  pronto,  as  alocações  para  a

região, mas, conforme demonstrei nos mapas, em 2014, todas as regiões do Estado,

sem exceção, estão com alocações bem lineares e equânimes. Posso pedir à equipe

que prepare, agora à tarde ou amanhã pela manhã, tudo aquilo que está previsto

para a região do senhor.  Posso passar-lhe tudo isso.  A Adriane, subsecretária  de

Gestão  da  Estratégia  Governamental,  da  Seplag,  pode  preparar  tudo  isso  e

apresentar ao senhor todos os projetos, todos os dados referentes às estradas, à

criminalidade, às alocações nos programas sociais, enfim tudo o que está previsto

para o próximo ano e para os anos subsequentes, assim como o que já foi realizado.

O Sr. Amauri Barra - Sou gestor social do Centro de Prevenção à Criminalidade de

Venda Nova. Represento aqui a política de prevenção. Parabenizo o deputado André

Quintão  e  toda  esta  Casa  pelos  10  anos  da  Comissão  de  Participação  Popular

completados neste ano. Participei do início dela, de seus primeiros encontros. Não é,
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Ana?  Parabenizo-o  porque  uma  coisa  é  começar  um  trabalho,  e  outra  coisa  é

conseguir perpetuá-lo. Acho que isso só foi possível porque o Estado, num primeiro

momento, como bem disse a secretária Renata Vilhena, abraçou a ideia e sempre foi

parceiro na execução disso tudo.

Lembro-me de uma ação, que era a inclusão social de famílias vulnerabilizadas,

que não estava no plano estruturador.  Por meio de uma articulação no fórum de

assistência social, foi proposta uma nova ação, que o Estado acatou. Esse foi um

sinal da disposição de se trabalhar de forma democrática no Estado e da importância

de  a  Assembleia  ter  esse  espaço  de  participação.  Dito  isso,  queria  dizer  que

estaremos aqui também a partir de amanhã, com proposta de fóruns comunitários na

área  em  que  estamos  trabalhando  de  prevenção  à  criminalidade,  para  que

consigamos inserir  mais a comunidade local nas discussões de segurança pública

cidadã naquele território.

Minha pergunta, que pode ser respondida agora ou depois, ao longo das audiências

setoriais,  é  se  dá  para  detalhar  os  investimentos  que o  Estado tem  feito  para  a

juventude.  Sei  que são vários.  Gostaria  que  fossem detalhados  os  investimentos

feitos para a juventude. O que já foi feito? Seria interessante essa informação para

que pudéssemos ter uma visão geral disso.

A secretária Renata Vilhena - Da mesma forma como respondi ao cidadão que falou

anteriormente,  informo  que  isso  será  demonstrado.  Nas  audiências,  faremos  as

demonstrações, por região e por programa, do que está sendo alocado.

O Sr. Manoel Vespúcio - Posso falar?

O presidente - Pode, mas use o microfone, por favor.

O Sr. Manoel Vespúcio - Queria apenas deixar um recado para o presidente. Apesar

de ser aquela uma rodovia de responsabilidade federal, sabemos disso, gostaríamos

de falar para o Estado de Minas Gerais que, se o Dnit não providenciar travessias

urbanas e retornos de Lafaiete a Belo Horizonte, na Copa do Mundo paralisaremos a

rodovia na agenda do Mineirão. Ninguém que vier daquela região para cá assistirá

aos jogos no Mineirão. Estamos dando esse aviso porque, na verdade, vocês são

nossos representantes no Estado de Minas Gerais. Estamos vivendo uma situação de

calamidade. Tivemos de parar a rodovia há algum tempo para conseguir dois túneis e
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a passarela no Pires. Na entrada de Lafaiete, não temos retornos nem travessias

urbanas. Estamos falando, para Minas Gerais e para as regiões dos Vales do Piranga

e do Paraopeba, que o Movimento em Favor da Vida trabalhará de acordo com a

agenda do Mineirão.

Se  o  governo  não  resolver  nossa  situação,  infelizmente  teremos  de  ir  para  as

manifestações  e  trabalharemos  de  acordo  com  a  agenda  do  Mineirão.  Ninguém

passará  na  rodovia  nos  dias  de  jogos  da  Copa  do  Mundo,  no  Mineirão.  Muito

obrigado.

O presidente - Com a palavra, o deputado André Quintão.

O deputado André Quintão -  Farei mais uma pergunta, aproveitando os motivos

finais da presença da secretária. Trata-se de um balanço, uma avaliação sobre essa

discussão dos comitês regionais. Parece-me que os dados de monitoramento e de

regionalização apresentados junto aos órgãos têm avançado, e ali fica claro o nível

de detalhamento. Isso é muito positivo, pois se trata de um instrumento fundamental

para se fazer o debate regional. Se a pessoa não tiver a informação precisa, não há

como ela opinar sobre prioridade com substância. Essa formatação tem dado certo?

Ela tem perspectiva de avançar para outras regiões ou não tem? Isso tem a ver,

secretária, aliás, com o debate aqui da Assembleia.

Falando para a Assembleia, da mesma forma como temos de ressaltar os avanços,

temos de pontuar os desafios. Essa discussão fazemos aqui nas audiências gerais,

que  são  muito  prestigiadas,  qualificadas,  e  temos  muitas  propostas.  Ainda  não

conseguimos universalizá-las dentro de todas as assembleias. Às vezes, a discussão

é bastante microrregional,  depende muito do município em que é feita.  Temos de

escolher uma temática. Devemos aperfeiçoar nosso mecanismo interno de discussão.

Talvez  fosse  importante  vocês  refletirem  sobre  isso.  Da  mesma  forma  como

analisamos  revisão  aqui  em  audiência  pública,  devemos  saber  como poderemos

conectar  o  processo  do  comitê  regional  com  a  presença  da  Assembleia  nesse

processo. Essa é uma lacuna que percebo.

Na minha avaliação, as audiências que a Assembleia faz do PPAG, de maneira

descentralizada, em algumas regiões são muito boas e temáticas. No Jequitinhonha,

as questões da água e da migração são muito fortes. São temáticas gerais, mas não
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conseguimos fazer isso em todas as regiões. Vejo que não conectamos esse trabalho

que o Estado já faz com os comitês regionais. Há um pouco de interrogação nisso.

Será que o Estado vai  fazer  isso em todas as regiões ou não vai? Deixaria esta

pergunta aqui.

A secretária  Renata  Vilhena  -  Acho  muito  pertinente  essa  questão,  e  até  já  a

discutimos,  mas  são processos  diferentes.  Primeiramente,  os  nossos indicadores,

independentemente de os comitês serem ou não regionais, estão regionalizados, e

vemos os avanços regionais.

Em relação aos comitês, levamos os nossos PMDIs e as estratégias que estão no

plano, e, conosco, eles priorizam as cinco principais delas. Isso vem para o acordo de

resultados, e é um pouco diferente desse trabalho porque já partimos de algo que foi

aprovado aqui, e eles nos ajudam a priorizar. Por exemplo, no Norte de Minas a água

foi priorizada e foi tratada a questão do crack. Aí, fazemos uma adequação de nossas

metas, de acordo com o que foi priorizado. Trabalhamos isso com a sociedade civil

organizada no Rio Doce e no Norte. Nas demais oito regiões, estamos trabalhando

intragovernamentalmente, entre os órgãos de governo. Nossa pretensão é avançar,

sim, aliás isso é contrapartida ao empréstimo que fizemos no Banco Mundial, que

apoiou muito essa iniciativa.

Em algum momento precisaremos de conversar, realmente, para ver como faremos

essa  convergência.  Hoje  já  temos  uma  avaliação  desse  resultado.  Estamos  à

disposição, para conversar e aprimorar.

O presidente  -  Respondendo à  indagação quanto à  BR-040,  quero  dizer  que o

presidente  da  Assembleia,  deputado  Dinis  Pinheiro,  está  atento  a  todas  as

movimentações, que são democráticas e devem existir mesmo, pois é uma maneira

de o povo reivindicar, de cobrar soluções. Essa obra não é do governo do Estado; é

do governo federal e está sendo licitada, portanto, haverá a concessão.

Por  solicitação  do  deputado  Juarez  Távora,  estivemos  em  Congonhas,  onde

realizamos a audiência pública com uma participação muito marcante. Ali,  fizemos

várias cobranças, e houve um compromisso. Aliás, há a questão da Vale, que usa

muito  os  caminhões  que  trafegam  por  aquela  rodovia,  mas  ela  também  está

dependendo de questões ambientais.
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O que posso dizer é que, por parte da Assembleia Legislativa, já houve a iniciativa,

foram tomadas  todas  as providências.  Foi  realizada audiência pública,  e  estamos

acompanhando a situação. Assim como vocês, que reclamam, e reclamam com muita

razão, porque ali têm ocorrido várias mortes, vamos continuar cobrando soluções. É

nosso dever e nossa obrigação. Acho que o problema ali está perto de uma solução,

que será definitiva e merecedora para os moradores.

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 5, 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 é a publicada na edição do

dia 5/11/2013.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 32ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 29/10/2013

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 a discutir e votar proposições da

comissão. A seguir, recebe comunicação do deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que

abre mão da relatoria dos Projetos de Lei Complementar nºs 38 e 44/2013; e Projetos

de Lei  nºs  4.032,  4.061,  4.423 e 4.585/2013.  Ato  contínuo,  o presidente  acusa o

recebimento  das  seguintes  proposições,  das  quais  designou  como  relatores  os

deputados  mencionados  entre  parênteses:  Projetos  de  Lei  nºs  424/2011,  2.839  e

2.922/2012 (deputado Dalmo Ribeiro Silva, em virtude de redistribuição); 2.718/2011,

2.957 e 3.512/2012 (deputado Luiz Henrique,  em virtude de redistribuição);  1.105,

2.027/2011  3.495  e  3.627/2012  (deputado  Duílio  de  Castro,  em  virtude  de
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redistribuição);  4.615/2013,  e  em  virtude  de  redistribuição  o  Projeto  de  Lei  nº

1.355/2011  (deputado  André  Quintão);  1.793,  2.008/2011  e  3.345/2012  (deputado

Gustavo  Perrella,  em  virtude  de  redistribuição);  1.746,  1.750/2011,  3.486  e

3.583/2012 (deputado Leonídio Bouças, 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 que conclui pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 4.556/2013 na forma do Substitutivo nº  1 (relator:

deputado Luiz  Henrique).  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. Os Projetos de Lei nºs 3.725, 4.048, 4.167 e 4.545/2013 são

retirados  de  pauta,  atendendo-se  a  requerimento  do  deputado  André  Quintão,

aprovado pela comissão. Nesse momento, registra-se a presença do deputado Duilio

de  Castro.  Após  discussão  e  votação,  são  aprovados,  cada  um por  sua  vez,  os

pareceres  que  concluem  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  dos

Projetos  de  Lei  nºs  3.924/2013  (relator:  deputado  Luiz  Henrique);  e  4.613/2013

(relator:  deputado Dalmo Ribeiro Silva),  ambos na forma do Substitutivo nº1.  São

convertidos em diligência à Secretaria de Estado de Fazenda o Projeto de Lei  nº

4.211/2013 (relator: deputado Gustavo Perrella); à Secretaria de Estado de Educação

e à Seplag o Projeto de Lei nº  4.407/2013 (relator:  deputado Sebastião Costa);  à

Secretaria Estadual de Cultura o Projeto de Lei nº 4.568/2013 (relator: deputado Luiz

Henrique); ao Departamento de Estradas de Rodagem - DER-MG - o Projeto de Lei

nº 4.574/2013 (relator: deputado Duilio de Castro); ao DER-MG o Projeto de Lei nº

4.575/2013  (relator:  deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva);  à  Secretaria  de  Estado  de

Planejamento e Gestão os Projetos de Lei nºs 4.587,  4.588 e 4.589/2013 (relator:

deputado  André  Quintão,  o  primeiro  em  virtude  de  redistribuição).  Na  fase  de

discussão  do  parecer  do  relator  (deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva,  em  virtude  de

redistribuição),  que  conclui  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 4.442/2013, no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, o presidente

defere  o  pedido  de  vista  do  deputado  André  Quintão.  É  distribuído  em  avulso  o
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parecer que conclui pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade, no 1º turno, do

Projeto  de  Lei  nº  4.443/2013  na  forma  do  Substitutivo  nº  1  (relator:  deputado

Sebastião  Costa,  em  virtude  de  redistribuição).  Passa-se  à  2ª  Fase  da  2ª  Parte

(Ordem  do  Dia),  que  compreende  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  que

dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, em

turno único,  cada  um por  sua vez,  os  pareceres  que  concluem  pela  juridicidade,

constitucionalidade e legalidade dos Projetos  de  Lei  nºs  3.668/2012 e 4.579/2013

(relator: deputado Dalmo Ribeiro Silva, ambos em virtude de redistribuição); 4.325 e

4.600/2013 (relator: deputado Luiz Henrique); 4.504 e 4.553/2013 (relator: deputado

Duilio  de  Castro);  4.593/2013,  este  com  a  Emenda  nº1,  e  4.595/2013  (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

4.554, 4.569, 4.572, 4.583, 4.584, 4.592 e 4.594/2013; e à Secretaria de Casa Civil e

de  Relações  Institucionais  sobre  o  Projeto  de  Lei  nº  4.562/2013,  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.

Sala das Comissões, 5 de novembro de 2013.

Sebastião  Costa,  presidente  -  Luiz Henrique -  Duilio  de  Castro  -  Tadeu Martins

Leite.

ATA DA 58ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

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

31/10/2013

Às  9h36min,  comparece  na  Sala  das  Comissões  o  deputado  Rogério  Correia,

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

deputado Rogério Correia,  declara aberta  a reunião,  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 denúncias de violações dos direitos fundamentais, de
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assédio  moral  e  desrespeito  à  greve  dos  servidores  técnico-administrativos  em

educação da Universidade Federal de Minas Gerais, convocada pelo Sindicato dos

Trabalhadores  das  Instituições  Federais  de  Ensino  -  Sindifes.  A  presidência

interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir as Sras. Beatriz da Silva

Cerqueira, presidente da CUT-MG e coordenadora-geral do Sind-UTE-MG; Cristina

del  Papa,  coordenadora-geral  do  Sindifes  e  coordenadora  de  administração  e

finanças da Federação de Sindicatos de Trabalhadores Técnico-Administrativos em

Instituições  de  Ensino  Superior  Públicas  do  Brasil  -  Brasília,  e  Nathália  Ferreira

Guimarães, coordenadora-geral do Diretório Central dos Estudantes da UFMG, que

são convidadas a tomar assento à mesa. O presidente, autor 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  debates,  segue-se

ampla discussão, conforme consta das notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da

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

encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 4 de novembro de 2013.

Durval Ângelo, presidente - Rogério Correia - Célio Moreira.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

“MENSAGEM Nº 561/2013*

Belo Horizonte, 4 de novembro de 2013.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

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

Egrégia Assembleia, projeto de lei complementar que institui o Regime de Previdência

Complementar no âmbito do serviço público do Estado de Minas Gerais, fixa o limite

máximo para a concessão de aposentadorias e pensões de que trata o art. 40 da

Constituição  da  República  Federativa  do  Brasil,  autoriza  a  criação  de  entidade

fechada  de  previdência  complementar,  na  forma  de  fundação,  e  dá  outras

providências.

A medida tem por objetivo promover a reestruturação do regime previdenciário dos

servidores públicos do Estado de Minas Gerais, uma vez que, com as reformas da
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previdência  pública  implementadas  em  âmbito  federal,  a  criação  do  regime

complementar  de previdência dos servidores públicos  tornou-se a alternativa mais

adequada à modernização do Regime Próprio de Previdência.

Decerto,  após  a  reforma  do  sistema  previdenciário  nacional,  operada  pelas

Emendas à Constituição da República de nº 20, de 1998, nº 41, de 2003 e nº 47, de

2005, o regime de previdência complementar para o servidor público ocupante de

cargo efetivo foi inserido no ordenamento jurídico como uma das medidas tendentes

à racionalização do sistema previdenciário brasileiro. Cuidou o constituinte reformador

de  estabelecer  que  a  instituição  prática  de  tal  regime pelos  entes  da  Federação

constitui condição para se estenderem os limites máximos dos benefícios previstos

para o Regime Geral de Previdência ao Regime Próprio de Previdência do servidor

público, como estatuiu o § 15 do art. 40 da Constituição da República, com a redação

dada pela citada Emenda nº 41, de 2003.

Observada  a  Constituição  da  República,  os  planos  de  benefícios  a  serem

oferecidos aos servidores pelo Regime de Previdência Complementar ora proposto

serão estruturados na modalidade de contribuição definida na fase de acumulação de

recursos  e  na  fase  de  percepção  dos  benefícios.  A  sistemática  da  previdência

complementar  permitirá  aos  servidores  optantes capitalizar  suas contribuições em

contas  individuais,  programando  o  valor  de  seu  benefício  futuro,  ao  escolher,

anualmente,  a alíquota  com a  qual  pretendem contribuir.  Além  disso,  e  se  assim

desejarem, os  servidores  terão  a  oportunidade de realizar  aportes  extraordinários

com o intuito de elevar seu benefício futuro, sendo-lhes facultado, ainda, a promoção

de  resgate  parcial  dos  valores  acumulados,  quando  da  efetivação  de  sua

aposentadoria.  O  Estado,  como  patrocinador,  deverá  aportar  a  mesma  alíquota

recolhida pelo servidor, limitada a 7,5% (sete e meio por cento).

Para administrar o novo Regime de Previdência Complementar, propõe-se a criação

da Fundação de Previdência Complementar do Estado de Minas Gerais - PREVCOM-

MG,  entidade  fechada  de  previdência  complementar,  de  natureza  pública  e  com

personalidade jurídica de direito privado, como determinam as Leis Complementares

Federais nº 108 e nº 109, ambas de 29 de maio de 2001, conforme autorização que

ora é solicitada.
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Ressalto  que  em  face  de  sua  natureza  pública,  a  PREVCOM-MG  deverá  se

submeter a limites e controles específicos, tais como a submissão à legislação federal

sobre  licitações  e  contratos  administrativos  na  atividade  de  mero  suporte  à

consecução  de  suas  atividades  finalísticas,  e  à  obrigatoriedade  de  realização  de

concurso público para a contratação de pessoal no caso de empregos permanentes,

ou  de  processo  seletivo,  em  se tratando  de  emprego  temporário,  respeitados  os

princípios constitucionais da administração pública e observadas as peculiaridades da

gestão privada e o disposto nos incisos XVI e XVII  do art.  37 da Constituição da

República Federativa do Brasil.

A  estrutura  organizacional  dessa  fundação  será  constituída  pelo  Conselho

Deliberativo, Conselho Fiscal e Diretoria Executiva, assegurando-se, em ambos os

Conselhos, a representação paritária dos patrocinadores e dos participantes.

Anoto que a gestão dos recursos da PREVCOM-MG observará, obrigatoriamente,

as diretrizes e limites prudenciais estabelecidos pelo Conselho Monetário Nacional -

CMN  -  e,  na  qualidade  de  entidade  fechada  de  previdência  complementar,  será

fiscalizada  e  supervisionada  pela  Superintendência  Nacional  de  Previdência

Complementar - PREVIC, autarquia vinculada ao Ministério de Previdência Social.

Ao fim, aponto que a instituição do Regime de Previdência Complementar não trará

qualquer alteração ao regime previdenciário dos atuais servidores, que continuarão a

ter  seus  benefícios  concedidos  pelo  Regime  Próprio  de  Previdência  Social,  nos

termos da Lei Complementar nº 64, de 25 de março de 2002.

Nesses termos, o novo regime permitirá a adoção de um modelo de Previdência

mais adequada à sistemática prevista pelo ordenamento jurídico nacional.

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.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 53/2013

Institui o Regime de Previdência Complementar para os servidores públicos titulares

de cargos efetivos dos Poderes do Estado e membros de Poderes, do Ministério

Público, do Tribunal de Contas e Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, fixa
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o limite máximo para a concessão de aposentadorias e pensões de que trata o art. 40

da Constituição da República, autoriza a criação de entidade fechada de previdência

complementar, na forma de fundação, e dá outras providências.

CAPÍTULO I

DO REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Art. 1º - Fica instituído o Regime de Previdência Complementar a que se referem os

§§ 14 e 15 do art. 40 da Constituição da República.

Parágrafo único - O Regime de Previdência Complementar de que trata o  caput

abrange:

I  -  os  titulares  de  cargos  efetivos,  assim  considerados  os  servidores  cujas

atribuições, deveres e responsabilidades específicas estejam definidas em estatutos

ou normas estatutárias e que tenham sido aprovados por meio de concurso público

de provas ou de provas e títulos;

II - os membros da Magistratura, do Ministério Público e da Defensoria Pública, bem

como o Conselheiro do Tribunal de Contas.

Art. 2º - Para os efeitos desta lei complementar, entende-se por:

I  -  patrocinador:  o  Estado  de  Minas  Gerais,  por  meio  dos  Poderes  Executivo,

Legislativo e Judiciário, do Tribunal de Contas, do Ministério Público e da Defensoria

Pública;

II - participante: a pessoa física, assim definida na forma do art. 1º, que aderir ao

plano de benefícios administrado pela entidade a que se refere o art. 4º;

III  -  assistido:  o  participante  ou  o  seu  beneficiário  em  gozo  de  benefício  de

prestação continuada;

IV - contribuição: os valores vertidos ao plano de benefícios pelos participantes e

pelo  patrocinador,  com  o  objetivo  de  constituir  as  reservas  que  garantam  os

benefícios contratados e custear as despesas administrativas da entidade prevista no

art. 4º;

V - atividade-fim: aquela relacionada à gestão das reservas garantidoras, à gestão

do  passivo  atuarial,  à  gestão  e  ao  pagamento  dos  benefícios  previdenciários

complementares e demais atividades próprias de entidades fechadas, podendo haver

a  contratação  de  gestores  de  recursos,  de  pessoas  jurídicas  especializadas  na
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custódia de valores mobiliários, serviços jurídicos, consultorias atuariais,  auditorias

externas independentes e serviços de tecnologia da informação; e

VI  -  atividade-meio:  aquela  de  mero  suporte  à  consecução  das  finalidades  da

entidade prevista no art. 4º.

Art. 3º - Aplica-se o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral

de Previdência Social - RGPS - de que trata o art. 201 da Constituição da República

às  aposentadorias  e  pensões  a  serem  concedidas  pelo  Regime  Próprio  de

Previdência Social do Estado de Minas Gerais aos servidores e membros de Poder

de que trata o parágrafo único do art. 1º, que tenham ingressado no serviço público a

partir  da  data  de  início  da  vigência  do  Regime  de  Previdência  Complementar,

independentemente de sua adesão ao Regime de Previdência Complementar por ela

instituído.

§ 1º - Considerar-se-á instituído o Regime de Previdência Complementar, previsto

nesta lei complementar,  a partir  da data da publicação, pelo órgão fiscalizador,  da

autorização de aplicação do regulamento do plano de benefícios da entidade de que

trata o art. 4º.

§ 2º - A adesão ao Regime de Previdência Complementar dos servidores depende

de  prévia  e  expressa  opção  por  um  dos  planos  de  benefícios  acessíveis  ao

participante.

CAPÍTULO II

DA ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Art. 4º - Fica o Poder Executivo autorizado a criar entidade fechada de previdência

complementar,  de  natureza  pública,  denominada  Fundação  de  Previdência

Complementar do Estado de Minas Gerais  -  PREVCOM-MG, com a finalidade de

administrar  e executar plano de benefícios,  nos termos das Leis Complementares

Federais nº 108 e nº 109, ambas de 29 de maio de 2001.

Art. 5º - A PREVCOM-MG organizar-se-á sob a forma de fundação pública de direito

privado, dotada de autonomia administrativa, financeira, patrimonial e de gestão de

recursos humanos, e terá sede e foro em Belo Horizonte.

Parágrafo único - A natureza pública da PREVCOM-MG, a que se refere o § 15 do

art. 40 da Constituição da República, consistirá na:
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I  -  submissão à legislação federal sobre licitações e contratos administrativos na

atividade-meio;

II  -  realização de concurso  público  para a  contratação  de  pessoal,  no  caso de

empregos  permanentes,  ou  de  processo  seletivo,  em  se  tratando  de  emprego

temporário,  respeitados  os  princípios  constitucionais  da  Administração  Pública  e

observadas as peculiaridades da gestão privada e o disposto nos incisos XVI e XVII

do art. 37 da Constituição da República;

III - publicação anual, na Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais - IOF-MG e

em  sítio  oficial  da  Administração  Pública,  dos  seus  demonstrativos  contábeis,

atuariais, financeiros e de benefícios, sem prejuízo do fornecimento de informações

aos participantes e assistidos do plano de benefícios previdenciários complementares

e  ao  órgão  regulador  e  fiscalizador  das  entidades  fechadas  de  previdência

complementar, na forma das Leis Complementares Federais nº 108 e nº 109, ambas

de 2001; e

IV -  submissão às normas  estaduais  de  governança,  a  que se  referem as  Leis

Delegadas nº 112, de 25 de janeiro de 2007, e nº 180, de 20 de janeiro de 2011.

Seção I

Da Estrutura Organizacional da PREVCOM-MG

Art. 6º - A estrutura organizacional da PREVCOM-MG será constituída de Conselho

Deliberativo, Conselho Fiscal e Diretoria Executiva.

§  1º  -  O  Conselho  Deliberativo,  órgão  máximo  da  estrutura  organizacional,  é

responsável pela definição da política geral de administração da PREVCOM-MG e de

seus planos de benefícios.

§ 2º - O Conselho Fiscal é o órgão de controle interno da PREVCOM-MG.

§  3º  -  A  Diretoria  Executiva  é  o  órgão  responsável  pela  administração  da

PREVCOM-MG,  em  conformidade  com  a  política  de  administração  traçada  pelo

Conselho Deliberativo.

Art.  7º  -  A composição  do  Conselho  Deliberativo,  integrado  por  seis  membros

titulares e respectivos suplentes, e do Conselho Fiscal, integrado por quatro membros

titulares  e  respectivos  suplentes,  será  paritária  entre  representantes  eleitos  pelos

participantes e assistidos e representantes indicados pelo patrocinador.
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§ 1º - Os membros do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal representantes

do patrocinador serão designados pelo Governador do Estado, representando todos

os patrocinadores.

§ 2º - A presidência do Conselho Deliberativo será exercida, mediante indicação do

Governador do Estado, por um dos membros designados na forma do § 1º, que terá,

além do seu, o voto de qualidade.

§ 3º - A escolha dos representantes dos participantes e assistidos dar-se-á por meio

de eleição direta entre seus pares, conforme regulamento eleitoral a ser expedido

pelo Conselho Deliberativo.

§ 4º - O mandato dos membros do Conselho Deliberativo será de quatro anos, com

garantia de estabilidade, permitida uma recondução.

§ 5º - O membro do Conselho Deliberativo somente perderá o mandato em virtude

de renúncia, de condenação judicial transitada em julgado ou processo administrativo

disciplinar.

§ 6º - O presidente do Conselho Fiscal será indicado pelos membros do Conselho

devidamente constituído, devendo a escolha recair sobre um dos membros eleitos

pelos participantes e assistidos.

§ 7º - O mandato dos membros do Conselho Fiscal será de quatro anos, vedada a

recondução.

§ 8º - A renovação dos mandatos dos conselheiros deverá obedecer ao critério de

proporcionalidade, de forma que se processe parcialmente a cada dois anos.

§  9º  -  Na  primeira  investidura  dos  conselhos,  após  a  publicação  desta  lei

complementar, os seus membros terão mandato com prazo diferenciado.

§ 10 - O Conselho Deliberativo deverá renovar três de seus membros a cada dois

anos e o Conselho Fiscal, dois membros com a mesma periodicidade, observada a

regra de transição estabelecida no parágrafo anterior.

§ 11 - A remuneração dos membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal é limitada a

10% (dez por cento) do valor da remuneração dos membros da Diretoria Executiva.

§ 12 - Os requisitos previstos nos incisos I a IV do art. 20 da Lei Complementar

Federal nº 108, de 2001, estendem-se aos membros dos Conselhos Deliberativo e

Fiscal.
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Art.  8º  -  A Diretoria  Executiva será composta,  no máximo,  por  quatro  membros

nomeados pelo Conselho Deliberativo, mediante indicação do Governador do Estado.

§  1º  -  Compete  ao  Conselho  Deliberativo,  mediante  decisão  fundamentada,  a

exoneração  de  membros  da  Diretoria  Executiva,  observando-se  o  disposto  no

estatuto da PREVCOM-MG.

§  2º  -  A remuneração  e  as  vantagens  de  qualquer  natureza  dos  membros  da

Diretoria Executiva da PREVCOM-MG serão fixadas pelo Conselho Deliberativo em

valores  compatíveis  com  os  níveis  prevalecentes  no  mercado  de  trabalho  para

profissionais de graus equivalentes de formação profissional e de especialização.

§ 3º - A Diretoria Executiva submeterá à aprovação de, no mínimo, dois terços dos

membros do Conselho Deliberativo, com parecer prévio do Conselho Fiscal, o quadro

de  pessoal,  indicando  os  empregos  efetivos  e  de  confiança,  os  requisitos  de

admissão, a remuneração e, ainda, a organização das carreiras, segundo a formação

profissional ou as atribuições funcionais.

§  4º  -  A  PREVCOM-MG  divulgará,  permanentemente,  em  página  eletrônica,

informações atualizadas contendo o quadro de pessoal,  com indicação de cargos,

ocupantes, forma de admissão e respectiva remuneração.

Art.  9º  -  Por  ato  da  Diretoria  Executiva  deverá  ser  criado  um  Comitê  de

Investimentos  que  será  responsável  por  apresentar  ao  Conselho  Deliberativo,

proposta de estratégia de aplicações financeiras e de gestão econômico-financeira

dos recursos administrados pela PREVCOM-MG, conforme previsto em regulamento

próprio.

Art. 10 - Os membros do Comitê de Investimentos não poderão integrar o Conselho

Deliberativo,  o  Conselho  Fiscal  e  a  Diretoria  Executiva,  tendo diferentes  deveres,

atribuições e responsabilidades, conforme o disposto no estatuto da PREVCOM-MG.

Art.  11  -  Aos  membros  da  Diretoria  Executiva,  nos  termos  do  art.  21  da  Lei

Complementar Federal nº 108, de 2001, é vedado:

I - exercer simultaneamente atividade no patrocinador;

II - integrar concomitantemente o Conselho Deliberativo ou Fiscal da entidade e,

mesmo depois do término do seu mandato na Diretoria Executiva, enquanto não tiver

suas contas aprovadas; e
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III - ao longo do exercício do mandato prestar serviços a instituições integrantes do

sistema financeiro.

§ 1º - Nos doze meses seguintes ao término do exercício da função, o ex-Diretor

estará impedido de prestar, direta ou indiretamente, independentemente da forma ou

natureza do contrato, qualquer tipo de serviço às empresas do sistema financeiro que

impliquem a utilização das informações a que teve acesso em decorrência da função

exercida, sob pena de responsabilidade civil e penal.

§ 2º - Durante o impedimento, ao ex-Diretor que não tiver sido destituído ou que

pedir  afastamento,  será assegurada a possibilidade de prestar serviço à entidade,

mediante  remuneração  equivalente  à  do  cargo  de  direção  que  exerceu  ou  em

qualquer outro órgão da Administração Pública.

Seção II

Da Gestão dos Recursos Garantidores

Art.  12  -  A gestão  das  aplicações  dos  recursos  da  PREVCOM-MG poderá  ser

própria, por entidade autorizada e credenciada ou mista, e obedecerá às diretrizes e

aos limites prudenciais estabelecidos pelo Conselho Monetário Nacional - CMN.

§ 1º - Para os efeitos do disposto no caput, considera-se:

I - gestão própria: as aplicações realizadas diretamente pela PREVCOM-MG;

II  -  gestão por  entidade autorizada e  credenciada:  as  aplicações  realizadas por

intermédio de instituição financeira ou de outra instituição autorizada nos termos da

legislação em vigor para o exercício profissional de administração de carteiras; e

III - gestão mista: as aplicações realizadas em parte por gestão própria e em parte

por entidade autorizada e credenciada.

§ 2º - A definição da composição e dos percentuais máximos de cada modalidade

de gestão constará na política de investimentos dos planos de benefícios a ser fixada

anualmente pelo Conselho Deliberativo, ouvido o Comitê de Investimentos.

Art.  13 -  O regulamento do plano de benefícios  poderá estipular  as regras que

permitam ao participante optar, a seu exclusivo critério e sob sua responsabilidade,

por  uma  das  carteiras  de  investimentos  disponibilizadas  pela  PREVCOM-MG,

seguindo, para tanto, as diretrizes a serem fixadas pelo Conselho Deliberativo.
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SEÇÃO III

Disposições Gerais

Art.  14  -  O  regime  jurídico  de  pessoal  da  PREVCOM-MG  será  o  previsto  na

legislação trabalhista.

Art. 15 - A administração da PREVCOM-MG observará os princípios que regem a

Administração Pública, especialmente os da eficiência e da economicidade, devendo

adotar mecanismos de gestão operacional que maximizem a utilização de recursos,

de  forma  a  otimizar  o  atendimento  aos  participantes  e  assistidos  e  diminuir  as

despesas administrativas.

§ 1º - As despesas administrativas referidas no caput serão custeadas na forma dos

regulamentos dos planos de benefícios, observado o disposto no caput do art. 7º da

Lei  Complementar  Federal  nº  108,  de  2001,  e  ficarão  limitadas  aos  valores

estritamente necessários à sustentabilidade do funcionamento da entidade.

§ 2º - O montante de recursos destinados à cobertura das despesas administrativas

será revisto ao final de cada ano, com vistas ao atendimento do disposto neste artigo.

§ 3º - O Estado, na qualidade de patrocinador, poderá ceder servidores públicos

para  a PREVCOM-MG,  desde que  sejam ressarcidos os  custos  correspondentes,

observadas as disposições legais sobre a cessão de pessoal do Estado.

Art. 16 - A PREVCOM-MG será mantida integralmente por suas receitas, oriundas

das  contribuições  do  patrocinador,  participantes  e  assistidos,  dos  resultados

financeiros  de  suas  aplicações  e  de  doações  e  legados  de  qualquer  natureza,

observado o disposto no § 3º do art. 202 da Constituição da República.

Art. 17 - O Estado, por seus Poderes, suas autarquias e fundações, Tribunal de

Contas,  Ministério  Público  e  Defensoria  Pública,  é  responsável,  na  qualidade  de

patrocinador, pelo aporte de contribuições e pelas transferências, à PREVCOM-MG,

das contribuições descontadas dos seus servidores, observado o disposto nesta lei

complementar, no convênio de adesão, no regulamento dos planos e no respectivo

plano de custeio.

Parágrafo único -  O pagamento ou a transferência das contribuições após o dia

vinte e cinco do mês seguinte ao da competência:

I - enseja a aplicação dos acréscimos de mora previstos para os tributos estaduais;
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e

II - sujeita o responsável às sanções penais e administrativas cabíveis.

Art.  18  -  O  Conselho  Deliberativo  aprovará  a  instituição  de  Código  de  Ética  e

Conduta que deverá conter, dentre outras, as seguintes regras:

I  -  de  confidencialidade,  relativa  a  dados  e  informações  a  que  seus  membros

tenham acesso no exercício de suas funções;

II - para prevenir conflito de interesses; e

III - para proibir operações dos dirigentes com partes relacionadas.

Parágrafo único - O Código de Ética e Conduta deverá ter ampla divulgação entre

conselheiros,  dirigentes,  empregados,  e,  especialmente,  entre  os  participantes  e

assistidos.

Art.  19  -  A Diretoria  Executiva  editará  ato  próprio  com normas gerais  sobre  as

contratações para a atividade-fim, observados os princípios constitucionais aplicáveis,

dando publicidade a essas normas.

Art. 20 - Cabe à Diretoria Executiva a prestação de informações de forma regular e

imediata a conselheiros, patrocinadores, instituidores, participantes e assistidos.

Parágrafo único - As informações, prestadas em linguagem clara e acessível, com a

utilização dos meios adequados, abrangem:

I - as políticas de investimentos;

II - as premissas e hipóteses atuariais;

III - a situação econômica e financeira;

IV- os custos incorridos na administração dos planos de benefícios; e

V - a situação de cada participante ou assistido perante seu plano de benefícios.

Art. 21 - Os recursos previdenciários oriundos da compensação financeira de que

trata o § 9° do art. 201 da Constituição da República pertencerão exclusivamente ao

Fundo  Financeiro  de  Previdência  -  FUNFIP,  responsável  pelo  pagamento  dos

benefícios do Regime Próprio de Previdência Social de que trata a Lei Complementar

nº 64, de 25 de março de 2002.

CAPÍTULO III

DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS

Seção I
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Das Linhas Gerais dos Planos de Benefícios

Art. 22 - Os planos de benefícios da PREVCOM-MG serão implantados por ato do

Conselho Deliberativo, mediante solicitação do patrocinador e serão estruturados na

modalidade  de  contribuição  definida,  nos  termos  da regulamentação  estabelecida

pelo  órgão  regulador  das  entidades  fechadas  de  previdência  complementar,  e

financiados de acordo com os planos de custeio definidos nos termos do art. 18 da

Lei Complementar Federal nº 109, de 2001, observadas as demais disposições da Lei

Complementar Federal 108, de 2001.

§  1º  -  Os  Poderes  Executivo,  Legislativo  e  Judiciário,  o  Tribunal  de  Contas,  o

Ministério Público e a Defensoria Pública deverão solicitar a implantação de plano de

previdência complementar para seus membros e servidores, no prazo de até noventa

dias da data do início do funcionamento da PREVCOM-MG, onerando os recursos

dos seus respectivos orçamentos.

§ 2º - Caso os Poderes ou instituições referidos no § 1º não solicitem a implantação

de plano de previdência complementar para seus membros e servidores no prazo

previsto, será oferecido um dos planos de previdência complementar destinado aos

servidores  do  Poder  Executivo,  assegurada  a  portabilidade  para  o  plano  próprio,

quando for implantado.

Art. 23 - A distribuição das contribuições nos planos de benefícios e nos planos de

custeio será revista sempre que necessário, para manter o equilíbrio permanente dos

planos de benefícios.

§ 1º - Sem prejuízo do disposto no § 3º do art. 18 da Lei Complementar Federal nº

109,  de  2001,  o  valor  do  benefício  programado será calculado  de  acordo  com o

montante  do  saldo  da  conta  acumulado  pelo  participante,  devendo  o  valor  do

benefício estar permanentemente ajustado ao referido saldo, na forma prevista no

regulamento do respectivo plano de benefícios complementares.

§  2º  -  Os  benefícios  não  programados  serão  definidos  nos  regulamentos  dos

planos, observado o seguinte:

I  -  devem ser assegurados,  pelo menos, os benefícios decorrentes dos eventos

invalidez e morte e, se for o caso, a cobertura de outros riscos atuariais; e

II - terão custeio específico para sua cobertura.
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§ 3º -  Na gestão dos benefícios  de que trata o  § 2º,  a  PREVCOM-MG poderá

contratá-los externamente ou administrá-los em seus próprios planos de benefícios.

§  4º  -  A concessão  dos  benefícios,  de  que  trata  o  §  2º,  aos  participantes  ou

assistidos  pela  entidade  fechada  de  previdência  complementar  é  condicionada  à

concessão do benefício pelo Regime Próprio de Previdência Social.

Art.  24  -  Os  requisitos  para  aquisição,  manutenção  e  perda  da  qualidade  de

participante,  assim  como os  requisitos  de  elegibilidade  e  a  forma  de  concessão,

cálculo e pagamento dos benefícios, deverão constar dos regulamentos dos planos

de benefícios, observadas as disposições das Leis Complementares Federais nº 108

e nº 109, ambas de 2001,  e a regulamentação do órgão regulador das entidades

fechadas de previdência complementar.

Parágrafo  único  -  O  servidor  de  que  trata  o  parágrafo  único  do  art.  1º,  com

remuneração inferior  ao limite máximo estabelecido para  os  benefícios  do  RGPS,

poderá  aderir  aos  planos  de  benefícios  administrados  pela  entidade  fechada  de

previdência complementar de que trata esta lei complementar, sem contrapartida do

patrocinador, cuja base de cálculo será definida no regulamento.

Art.  25  -  Poderá  permanecer  filiado  aos  respectivos  planos  de  benefícios  o

participante:

I - cedido a outro órgão ou entidade da Administração Pública direta ou indireta da

União,  Estados, Distrito Federal  e Municípios,  inclusive suas empresas públicas e

sociedades de economia mista;

II  -  afastado  ou  licenciado  do  cargo  efetivo  temporariamente,  com  ou  sem

recebimento de remuneração; e

III - que optar pelo benefício proporcional diferido ou autopatrocínio, na forma do

regulamento do plano de benefícios.

§ 1º -  Os regulamentos dos planos de benefícios disciplinarão as regras para a

manutenção do custeio do plano de benefícios, observada a legislação aplicável.

§ 2º -  Os patrocinadores arcarão com as suas contribuições somente quando a

cessão, o afastamento ou a licença do cargo efetivo se der com ônus para o Estado.

§  3º  -  Havendo  cessão  com  ônus  para  o  cessionário,  este  deverá  recolher  à

PREVCOM-MG  a  contribuição  aos  planos  de  benefícios,  nos  mesmos  níveis  e
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condições que seria devida pelo patrocinador, na forma definida nos regulamentos

dos planos.

Seção II

Das Contribuições

Art. 26 - As contribuições do patrocinador e do participante incidirão sobre a parcela

da  base  de contribuição que exceder  o  limite  máximo a  que se  refere  o  art.  3º,

observado, quanto ao patrocinador, o disposto no inciso XI do art. 37 da Constituição

da República.

§  1º  -  Para  efeitos  desta  lei  complementar,  considera-se  base  de  contribuição

aquela  definida  pelo  art.  26  da  Lei  Complementar  nº  64,  de  2002,  podendo  o

participante  optar  pela  inclusão  de  parcelas  remuneratórias  percebidas  em

decorrência do local de trabalho e do exercício de cargo em comissão ou função de

confiança.

§ 2º - Não poderão ser incluídas na base de contribuição:

I - O abono-família, a diária, a ajuda de custo e o ressarcimento das despesas de

transporte, bem como as demais verbas de natureza indenizatória; e

II - O abono de permanência de que tratam o § 19 do art. 40 da Constituição da

República, o § 5º do art. 2º e o § 1º do art. 3º da Emenda Constitucional nº 41, de

2003.

§ 3º - Na hipótese de contribuição do participante sobre parcelas remuneratórias

não incorporáveis, não haverá contrapartida do patrocinador, salvo no caso de opção

por parcela decorrente de exercício de cargo de provimento em comissão.

§ 4º - A alíquota da contribuição do participante será por ele definida anualmente,

observado o disposto no regulamento do plano de benefícios e no respectivo plano de

custeio.

§  5º  -  A alíquota  da  contribuição  do  patrocinador  será  igual  à  do  participante,

observado o disposto no regulamento do plano de benefícios, e não poderá exceder o

percentual de 7,5% (sete inteiros e cinco décimos por cento).

§ 6º -  Além da contribuição normal de que trata o  caput,  o regulamento poderá

admitir o aporte de contribuições extraordinárias, sem aporte do patrocinador.

§  7º  -  A  remuneração  do  servidor,  quando  devida  durante  afastamentos
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considerados por lei como de efetivo exercício, será integralmente coberta pelo ente

público,  continuando  a  incidir  a  contribuição  para  o  regime instituído  por  esta  lei

complementar.

Seção III

Disposições Especiais

Art. 27 - O plano de custeio previsto no art. 18 da Lei Complementar Federal nº 109,

de 2001, discriminará o percentual da contribuição do participante e do patrocinador,

conforme o caso,  para  cada um dos benefícios  previstos  no  plano de benefícios,

observado o disposto no art. 6º da Lei Complementar Federal nº 108, de 2001.

Art. 28 - A PREVCOM-MG manterá controle das reservas constituídas em nome do

participante, registrando contabilmente as contribuições deste e a do patrocinador.

CAPÍTULO IV

DO CONTROLE E DA FISCALIZAÇÃO

Art.  29  -  A supervisão  e  fiscalização  da  PREVCOM-MG  e  de  seus  planos  de

benefícios  compete  ao  órgão  fiscalizador  das  entidades  fechadas  de  previdência

complementar.

§ 1º - A aplicação dos regulamentos dos planos de benefícios e suas respectivas

alterações, assim como as retiradas de patrocínios, dependerão de prévia e expressa

autorização  do  órgão  fiscalizador  das  entidades  fechadas  de  previdência

complementar.

§  2º  -  A  competência  exercida  pelo  órgão  referido  no  caput não  exime  o

patrocinador  da  responsabilidade  pela  supervisão  e  fiscalização  sistemática  das

atividades da PREVCOM-MG.

§ 3º - Os resultados da supervisão e fiscalização exercidas pelo patrocinador serão

encaminhados ao órgão mencionado no caput.

Art. 30 - Aplica-se, no âmbito da PREVCOM-MG, o regime disciplinar previsto no

Capítulo VII da Lei Complementar Federal nº 109, de 2001.

CAPÍTULO V

DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art.  31  -  Para  atender  às  despesas  decorrentes  da  execução  desta  lei

complementar, fica o Poder Executivo autorizado a, no ato de criação da PREVCOM-
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MG, abrir, em caráter excepcional, créditos especiais até o limite de R$20.000.000,00

(vinte  milhões  de  reais)  para  cobertura  de  despesas  referentes  ao  custeio  da

implantação da PREVCOM-MG.

Art. 32 - Observado o disposto no inciso I do art. 33 da Lei Complementar Federal

nº 109, de 2001, o Poder Executivo encaminhará ao órgão regulador e fiscalizador, no

prazo de até noventa dias contados da publicação desta lei complementar, todos os

elementos necessários à aprovação da constituição e funcionamento da PREVCOM-

MG, bem como a aplicação do respectivo estatuto e do regulamento dos planos de

benefícios.

Art.  33  -  A PREVCOM-MG deverá entrar  em funcionamento em até duzentos e

quarenta dias após a publicação da autorização concedida pelo órgão fiscalizador das

entidades fechadas de previdência complementar.

Art. 34 - Considera-se ato de improbidade, nos termos do art. 10 da Lei Federal nº

8.429, de 2 de junho de 1992, o descumprimento injustificado dos prazos de que

tratam os arts. 32 e 33.

Art. 35 - Para fins de implantação, a PREVCOM-MG poderá admitir empregados em

caráter temporário, mediante processo seletivo, com vistas à contratação de pessoal

técnico e administrativo por tempo determinado.

Art.  36 -  O Governador  do Estado designará os  membros que deverão compor

provisoriamente  o  Conselho  Deliberativo  e  o  Conselho  Fiscal  da  PREVCOM-MG,

dispensada,  neste caso, a exigência da condição de participante ou assistido dos

planos de benefícios.

Parágrafo único - O mandato dos Conselheiros de que trata o  caput será de dois

anos, durante os quais será realizada eleição para que os participantes e assistidos

escolham  os  seus  representantes  e  para  que  o  patrocinador  indique  os  seus

representantes.

Art. 37 - Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação.”

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

Fiscalização  Financeira  para  parecer,  nos  termos  do  art.  192  c/c  o  art.  102,  do

Regimento Interno.

- Publicado de acordo com o texto original.
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“MENSAGEM Nº 562/2013*

Belo Horizonte, 4 de novembro de 2013.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

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

egrégia Assembleia, projeto de lei complementar que altera a Lei Complementar nº

64,  de  25  de março de  2002,  a  qual  institui  o  Regime Próprio  de  Previdência  e

Assistência Social dos servidores públicos do Estado de Minas Gerais e dá outras

providências.

A medida tem por objetivo promover a reestruturação do regime previdenciário dos

servidores públicos do Estado de Minas Gerais, de modo a adequá-lo às reformas da

previdência pública implementadas em âmbito federal e à decorrente sistemática do

regime complementar de previdência dos servidores públicos.

Por imperativo constitucional, incumbe ao Estado garantir a racionalidade de seu

regime previdenciário, seja em termos atuariais, seja em termos gerenciais. Por isso,

concomitantemente à proposta de criação do Regime de Previdência Complementar

dos servidores públicos do Estado de Minas Gerais, propõe-se extinguir o Fundo de

Previdência  do  Estado  de  Minas  Gerais  -  FUNPEMG  -,  buscando,  com  isso,  a

racionalização  necessária  da  gestão  previdenciária  para  alcançar  a  eficiência  do

sistema.

Assevero  que  os  recursos  do  fundo  a  ser  extinto  serão  revertidos  ao  Fundo

Financeiro  de  Previdência  -  FUNFIP  -,  de  forma  a  resguardar  o  comando

constitucional do art. 167, XI. Desse modo, o sistema previdenciário passará a operar

sob  a  lógica  unificada  do  sistema  de  repartição  simples,  incorporando-se  o

FUNPEMG ao FUNFIP, o qual, hoje, responde pela ampla maioria dos benefícios já

concedidos aos servidores públicos do Estado.

Nesses termos,  a unificação do sistema e  a criação do Regime de Previdência

Complementar irão propiciar  um horizonte de planejamento de maior estabilidade,

dentro do arranjo  nacional  de previdência  pública,  reafirmando o compromisso do

Estado com o caráter atuarialmente sustentável do Regime Próprio de Previdência.

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

de lei complementar.
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Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

Excelentíssimo Senhor Governador do Estado,

Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência minuta de anteprojeto de lei que

visa a reestruturar o Regime Previdenciário do Estado de Minas Gerais.

Com  as  reformas  da  previdência  pública,  implementadas  em  âmbito  federal,  a

criação  do  Regime  Complementar  tornou-se  a  alternativa  mais  adequada  à

modernização de nosso Regime Próprio de Previdência.

Calha lembrar que, no momento de sua concepção, o FUNPEMG fora idealizado

para  se  converter  na  modalidade  única  de  administração  do  regime  próprio  de

previdência. Ocorre, porém, que a admissão constitucional do regime complementar

descortinou um novo panorama gerencial para os regimes próprios de previdência, a

recomendar  a  unificação  da  administração  das  massas  antes  separadas  em

FUNPEMG  e  FUNFIP,  afastando-se,  desse  modo,  a  redundância  de  se  ter  que

administrar três modos de operacionalização de sistemas previdenciários no Estado.

Por imperativo constitucional, incumbe ao Estado garantir a racionalidade de seu

regime previdenciário, seja em termos atuariais, seja em termos gerenciais. Bem por

isso, à proposta de criação do Regime de Previdência Complementar dos servidores

públicos  do  Estado  de  Minas  Gerais,  propõe-se,  concomitantemente,  extinguir  o

Fundo  de  Previdência  do  Estado  de  Minas  Gerais  -  FUNPEMG -,  buscando,  de

pronto, a racionalização necessária para alcançar a eficiência do sistema, sendo que

os  recursos  do  fundo  a.  ser  extinto  serão  revertidos  ao  Fundo  Financeiro  de

Previdência - FUNFIP -, de forma a resguardar o comando constitucional do art. 167,

XI.

Portanto,  com  a  adoção  do  conjunto  das  medidas  supramencionadas,  restará

garantida uma nova estruturação do Regime Previdenciário,  com uma governança

mais moderna e consentânea com as diretrizes nacionais.

Como bem se sabe, o Tesouro do Estado é o garante último dos pagamentos dos

benefícios. Como garantia adicional,  a lógica de contabilização de recursos, a ser

operacionalizada pelo FUNFIP, irá garantir a manutenção dos saldos financeiros, com

a  sua  transposição  para  os  exercícios  financeiros  subsequentes,  reafirmando  o

compromisso do Estado com o caráter atuarialmente sustentável do Regime Próprio
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de Previdência. O sistema previdenciário passará a operar sob a lógica unificada do

sistema de repartição simples, incorporando-se o FUNPEMG ao FUNFIP, o qual, hoje,

responde pela ampla maioria dos benefícios já concedidos.

Ainda além, a criação do Regime Complementar de Previdência, que se encarta no

rol das medidas de reestruturação,  irá  propiciar  um horizonte de planejamento de

maior estabilidade, dentro do arranjo nacional de previdência pública.

Essas são, em síntese, Senhor Governador, as razões que me levam a submeter à

elevada consideração de Vossa Excelência o anteprojeto em anexo.

Renata Maria Paes de Vilhena, Secretária de Estado de Planejamento e Gestão.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 54/2013

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.

Art.  1º  -  Fica  extinto  o  Fundo  de  Previdência  do  Estado  de  Minas  Gerais  -

FUNPEMG -, instituído pela Lei Complementar nº 64, de 25 de março de 2002.

§ 1º - O total de recursos existentes no FUNPEMG, apurado na data de publicação

desta lei complementar, reverterá ao Fundo Financeiro de Previdência - FUNFIP -,

instituído pela Lei Complementar nº 77, de 13 de janeiro de 2004.

§ 2º - Consideram-se como total dos recursos existentes na forma do § 1º todos os

valores, recursos financeiros, títulos e direito de créditos e bens disponíveis, incluídos

os  créditos  que  o  FUNPEMG  possui  junto  ao  Estado  de  Minas  Gerais,  suas

autarquias  e  fundações,  considerados  até  a  data  de  publicação  desta  lei

complementar.

§ 3º - A aplicação dos recursos previstos no § 1º deste artigo deverá observar o

disposto no inciso XI do art. 167 da Constituição da República e no inciso III do art. 1º

da Lei Federal nº 9.717, de 27 de novembro de 1998.

§  4º  -  O  saldo  apurado  deverá  ser  destinado  ao  pagamento  de  benefícios

previdenciários do regime próprio de previdência social.

§ 5º - O FUNFIP sucederá o FUNPEMG para todos os fins de direito.

Art.  2º - Os dispositivos abaixo indicados da Lei Complementar nº 64, de 2002,

passam a vigorar com a seguinte redação:
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“Art. 28 - (...)

§ 1º - A alíquota de contribuição patronal será:

I  -  para  os  segurados  de  que  tratam  os  incisos  I,  II  e  III  do  caput do  art.  3º,

equivalente ao dobro da alíquota de contribuição prevista no caput deste artigo;

(...)

III -  para o segurado de que trata o inciso V do  caput do art. 3º, equivalente ao

dobro da alíquota de contribuição prevista no caput deste artigo.

§  2º  -  As  alíquotas  das  contribuições  previstas  neste  artigo  serão  objeto  de

reavaliação atuarial anual.

§ 3º - A alíquota de contribuição mensal dos servidores inativos e dos pensionistas

incidirá  sobre  o  valor  dos  proventos  e  das  pensões  que supere  o  limite  máximo

estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o

art. 201 da Constituição da República.

(...)

Art. 36 - Os recursos das contribuições a que se referem os arts. 29 e 30 serão

destinados ao Fundo Financeiro de Previdência - FUNFIP -, observado o disposto no

art. 50 desta lei complementar.

(...)

Art. 39 - Compete ao Estado, por meio do FUNFIP, assegurar:

I - os benefícios de aposentadoria:

a) ao segurado de que trata o art. 3º;

b)  aos  operários  dos  Municípios  e  de  entidades  municipais  da  administração

indireta previstos na alínea “h” do art. 2º da Lei nº 1.195, de 23 de dezembro de 1954,

inscritos até 18 de dezembro de 1986;

II - os benefícios de pensão por morte:

a) aos dependentes do segurado de que trata o art. 3º;

b)  aos  dependentes  do  segurado  de  Municípios  e  entidades  municipais  da

administração indireta,  quando o fato gerador  do direito  previsto neste inciso tiver

ocorrido até 31 de dezembro de 2003.

(...)

Art. 50 - Constituem recursos a serem depositados no FUNFIP:
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I  -  as contribuições previdenciárias do servidor público titular de cargo efetivo da

administração direta, autárquica e fundacional dos Poderes Legislativo, Executivo e

Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública e do Tribunal de Contas, do

membro  da  magistratura  e  do  Ministério  Público,  do  Conselheiro  do  Tribunal  de

Contas e aposentados;

II - as contribuições previdenciárias patronais relativas aos segurados de que trata o

inciso I deste artigo;

III - as dotações orçamentárias previstas para pagamento de despesas com pessoal

ativo e inativo e com pensionistas da administração direta, autárquica e fundacional

dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria

Pública e do Tribunal de Contas, necessárias à complementação do pagamento dos

benefícios assegurados pelo Tesouro do Estado, por meio do FUNFIP.

IV - as contribuições previdenciárias dos segurados a que se referem os incisos V e

VI do art. 3º;

V -  as contribuições previdenciárias  patronais  relativas aos segurados a que se

refere o inciso V do art. 3º;

VI  -  receitas  provenientes  da  União  destinadas  ao  pagamento  de  benefícios

previdenciários;

VII - créditos relativos à compensação financeira prevista no § 9º do art. 201 da

Constituição da República.

§ 1º - Excetuam-se do disposto no inciso III deste artigo as dotações orçamentárias

previstas  para  pagamento  de  despesas  com  pessoal  inativo  do  Instituto  de

Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais - IPSEMG -, cujo custo será

de responsabilidade do Estado, por intermédio do FUNFIP, observado o disposto no

inciso I do art. 39 desta lei complementar.

§  2º  -  As  contribuições  patronais  devidas  pelo  Poder  Executivo,  bem  como as

dotações  a  que  se  refere  o  inciso  III,  poderão ser  originadas  pela  utilização  dos

direitos relacionados às receitas pertencentes ao Estado de Minas Gerais a que faz

jus por força do disposto no § 1º do art. 20 da Constituição da República.

Art. 51 - Com vistas a garantir o custeio dos benefícios concedidos pelo FUNFIP,

compete à Secretaria de Estado de Fazenda:



416
____________________________________________________________________________

I  -  reter  na  fonte  as  quantias  referentes  aos  valores  consignados  a  título  de

contribuição previdenciária mencionada no inciso I do art. 50, quando do repasse das

disponibilidades financeiras para custeio das despesas de pessoal da administração

direta, autárquica e fundacional dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, do

Ministério Público, da Defensoria Pública e do Tribunal de Contas;

II  -  recolher  para o FUNFIP as quantias  referentes às  respectivas contribuições

previdenciárias patronais,  quando do repasse das disponibilidades financeiras para

custeio das despesas de pessoal da administração direta, autárquica e fundacional

dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria

Pública e do Tribunal de Contas;

III  -  repassar aos Poderes do Estado, suas autarquias e fundações públicas, ao

Ministério  Público,  à  Defensoria  Pública  e  ao  Tribunal  de  Contas  os  recursos

financeiros do FUNFIP, previstos nos incisos I a III do art. 50, relativos aos valores

necessários ao pagamento dos benefícios  previdenciários líquidos dos respectivos

membros e servidores;

IV - repassar ao IPSEMG os recursos financeiros do FUNFIP relativos aos valores

necessários ao pagamento dos benefícios previdenciários líquidos a que fizerem jus

os dependentes dos servidores.

(...)

Art.  57  -  Cabe  à  fonte  responsável  pelo  pagamento  da  remuneração  e  dos

proventos dos segurados de que trata o art. 3º o recolhimento das contribuições a que

se referem os arts. 29 e 30 e o respectivo repasse ao FUNFIP.

Parágrafo único - O repasse a que se refere o caput deste artigo será efetivado até

o último dia do pagamento da folha dos servidores públicos do Estado.”.

Art.  3º  -  A  Secretaria  de  Estado  de  Fazenda,  a  Secretaria  de  Estado  de

Planejamento e Gestão e o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de

Minas Gerais adotarão as medidas necessárias à extinção do FUNPEMG, observado

o disposto no art. 1º desta lei complementar.

§ 1º - Dentre as medidas complementares à extinção do FUNPEMG e sem prejuízo

de outras obrigações legais, é obrigatória a prestação de contas específica dos atos

de gestão praticados desde a criação do fundo até a data de transferência dos seus
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recursos na forma estabelecida pelos §§ 1º e 2º do art. 1º desta lei complementar.

§ 2º - A estrutura administrativa superior do FUNPEMG, a que se refere o art. 60 da

Lei Complementar nº 64, de 2002, será extinta quando da finalização dos trabalhos

previstos no § 1º deste artigo.

Art. 4º - Ficam revogados:

I - os seguintes dispositivos da Lei Complementar nº 64, de 2002:

a) o inciso II do § 1º do art. 28;

b) art. 37;

c) art. 40;

d) arts. 53 a 56;

e) §§ 2º e 3º do art. 57;

f) arts. 58 a 63;

II - o § 5º do art. 1º da Lei Complementar nº 77, de 13 de janeiro de 2004;

III - o art. 6º da Lei Complementar nº 121, de 29 de dezembro de 2011.

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

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

Fiscalização  Financeira  para  parecer,  nos  termos  do  art.  192,  c/c  o  art.  102,  do

Regimento Interno.

- Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 563/2013*

Belo Horizonte, 4 de novembro de 2013.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

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

Egrégia Assembleia, Proposta de Emenda à Constituição do Estado de Minas Gerais

que altera o seu § 5º do art. 14, o qual prevê: “Ao Estado somente é permitido instituir

ou manter fundação com natureza de pessoa jurídica de direito público, cabendo a lei

complementar definir as áreas de sua atuação”.

A  Emenda  tem  por  finalidade  possibilitar  que  o  Estado  crie  fundação  com

personalidade  jurídica  de  Direito  Privado,  para  administrar  e  executar  plano  de

benefícios do regime de previdência complementar dos seus servidores públicos.

A Constituição da República  Federativa  do  Brasil,  após  a  edição das  Emendas



418
____________________________________________________________________________

Constitucionais de nº 20, de 1998, de nº 41, de 2003, e de nº 47, de 2005, possibilitou

a adoção do regime de previdência complementar para os servidores públicos da

União, dos Estados-Membros, do Distrito Federal e dos Municípios.

Por sua vez, as Leis Complementares Federais nº 108 e nº 109, ambas de 29 de

maio de 2001, estabelecem que a previdência complementar de servidores públicos é

operacionalizada  por  intermédio  de  entidades  fechadas  cuja  constituição  e

funcionamento dependem de prévia e  expressa autorização do órgão regulador  e

fiscalizador, qual seja, a Superintendência Nacional de Previdência Complementar -

PREVIC. E, nos termos do disposto no §1º do art. 31 da Lei Complementar Federal nº

109, de 2001, as entidades fechadas organizar-se-ão sob a forma de fundação ou

sociedade civil, sem fins lucrativos, sendo o entendimento do órgão fiscalizador no

sentido de que a entidade em questão tenha personalidade jurídica de direito privado.

Portanto, para que o Estado de Minas Gerais possa instituir ou manter fundação

com  natureza  de  pessoa  jurídica  de  direito  privado  com  finalidade  previdenciária

complementar para seus servidores públicos, faz-se necessário a presente emenda.

Na oportunidade, faço anexar a exposição de motivos que me foi encaminhada pela

Secretária de Estado de Planejamento e Gestão.

São essas, Senhor Presidente, as razões que me levam a apresentar esta Proposta

de Ementa Constitucional.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 62/2013

Altera o § 5º do art. 14 da Constituição do Estado.

Art. 1º - O § 5º do art. 14 da Constituição do Estado passa a vigorar com a seguinte

redação:

“Art. 14 - (...)

5º - Ressalvada a entidade a que se refere o § 14 do art. 36, ao Estado somente é

permitido instituir  ou  manter  fundação com natureza  de pessoa jurídica de  direito

público, cabendo a lei complementar definir as áreas de sua atuação.”.

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

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

* - Publicado de acordo com o texto original

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.339/2013

Comissão de Esporte, Lazer e Juventude

Relatório

De autoria do deputado Sargento Rodrigues, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação Varginhense de Esporte, 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

Varginhense de Esporte,  com sede no Município  de  Varginha,  pessoa jurídica  de

direito  privado,  sem  fins  lucrativos,  que  tem  por  escopo a  difusão  de  atividades

sociais, cívico-culturais e desportivas.

Tendo em vista o importante papel desempenhado pela instituição no fomento à

prática  esportiva  e  de  lazer  do  Município  de  Varginha,  consideramos  meritória  a

iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.339/2013, em

turno único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 5 de novembro de 2013.

Tadeu Martins Leite, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.507/2013

Comissão de Esporte, Lazer e Juventude

Relatório

De autoria do deputado Mário Henrique Caixa, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Liga Desportiva de Ribeirão das Neves, com

sede no município de Ribeirão das Neves.
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A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

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

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

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

Fundamentação

A proposição em análise pretende declarar de utilidade pública a Liga Desportiva de

Ribeirão das Neves, com sede no Município de Ribeirão das Neves, pessoa jurídica

de direito privado, sem fins lucrativos, que tem como escopo difundir e aperfeiçoar a

prática do desporto amador.

Na consecução desse propósito, a instituição realiza certames entre entidades a ela

filiadas,  cursos para  formação e aperfeiçoamento de árbitros  e atletas;  fiscaliza  e

gerencia a realização de eventos desportivos realizados nos estádios do município.

Tendo em vista o  relevante  papel  desempenhado pela  instituição no fomento  à

prática  esportiva  e  de  lazer  no  Município  de  Ribeirão  das  Neves,  consideramos

meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.507/2013, em

turno único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 5 de novembro de 2013.

Tadeu Martins Leite, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.578/2013

Comissão de Esporte, Lazer e Juventude

Relatório

De  autoria  do  deputado  Carlos  Pimenta,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  tem  por

objetivo declarar de utilidade pública a Comunidade São Caetano Futebol Clube, com

sede no Município de Bom Sucesso.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

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

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

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

O projeto de lei em análise pretende declarar de utilidade pública  a Comunidade

São  Caetano  Futebol  Clube,  com  sede  no  Município  de  Bom  Sucesso,  pessoa

jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que tem como escopo o  incentivo à

prática desportiva do futebol amador.

Tendo  em  vista  o  importante  papel  desempenhado  pela  referida  instituição  no

incentivo à prática esportiva e de lazer no Município de Bom Sucesso, consideramos

meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.578/2013, em

turno único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 5 de novembro de 2013.

Tadeu Martins Leite, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.591/2013

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  Associação  dos  Comerciantes  da  Ceasa  de

Uberlândia, com sede no Município de Uberlândia.

A matéria  foi  publicada no  Diário  do  Legislativo de  11/10/2013  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 4.591/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação dos Comerciantes da Ceasa 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.
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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.  45,  que as

atividades de seus dirigentes não serão remuneradas, a qualquer título; e, no art. 49,

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

entidade congênere, preferencialmente com sede no Município de Uberlândia, ou a

instituição de caráter filantrópico reconhecida como de utilidade pública.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 4.591/2013 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 5 de novembro de 2013.

Sebastião  Costa,  presidente  -  Luiz  Henrique,  relator  -  Duilio  de  Castro  -  André

Quintão - Leonídio Bouças.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.604/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do deputado Ulysses Gomes, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Escola  de  Samba ZQ,  com sede no  Município de  Santana da

Vargem.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  17/10/2013 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 4.604/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Escola de Samba ZQ, com sede no Município de Santana da Vargem.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam
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declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

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

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

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

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

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, no art. 50, § 1º, que, na

hipótese  de  sua  dissolução,  o  patrimônio  remanescente  reverterá  a  entidade

congênere, legalmente constituída e declarada de utilidade pública estadual; e, no art.

57, que as atividades de seus dirigentes, conselheiros, associados ou instituidores

não serão  remuneradas,  sendo-lhes  vedado o  recebimento  de  lucros,  dividendos,

vantagens ou benefícios, sob qualquer forma.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 4.604/2013 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 5 de novembro de 2013.

Sebastião  Costa,  presidente  -  Duilio  de  Castro,  relator  -  Luiz  Henrique -  André

Quintão - Leonídio Bouças.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.605/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do deputado Ulysses Gomes, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade  pública  a  Associação  Comunitária  Santa  Isabel  de  Proteção ao Idoso e

Portadores de Deficiência Física, com sede no Município de Heliodora.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  17/10/2013 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 4.605/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública a
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Associação  Comunitária  Santa  Isabel  de  Proteção  ao  Idoso  e  Portadores  de

Deficiência Física, com sede no Município de Heliodora.

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. 57 determina que, na

hipótese  de  sua  dissolução,  o  patrimônio  remanescente  reverterá  a  entidade

congênere,  legalmente  constituída,  para  ser  aplicado  nas  mesmas  finalidades  da

associação dissolvida; e o art. 59 veda a remuneração de seus dirigentes.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 4.605/2013 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 5 de novembro de 2013.

Sebastião Costa, presidente - André Quintão,  relator -  Luiz Henrique -  Duilio de

Castro - Leonídio Bouças.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.615/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do deputado Ulysses Gomes, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação dos Agricultores  Familiares  e Produtores Rurais  de

Cruzília, com sede no Município de Cruzília.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  18/10/2013 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.



425
____________________________________________________________________________

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.615/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação dos Agricultores Familiares e Produtores Rurais de Cruzília, com sede no

Município de Cruzília.

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. 41 determina que, na

hipótese  de  sua  dissolução,  o  patrimônio  remanescente  reverterá  a  entidade

congênere,  legalmente  constituída,  para  ser  aplicada  nas  mesmas  finalidades  da

associação  dissolvida;  e  o  art.  42  veda  a  remuneração  de  seus  diretores  e

conselheiros.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 4.615/2013 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 5 de novembro de 2013.

Sebastião Costa, presidente - André Quintão,  relator -  Luiz Henrique -  Duilio de

Castro - Leonídio Bouças.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.077/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do deputado Leonardo Moreira,  o projeto de lei  em epígrafe “dispõe

sobre  multa  por  dano  ambiental  caracterizado  por  qualquer  ato  que  implique  o

depósito de lixo em via ou logradouro público”.

Publicado  no  Diário  do  Legislativo de  14/4/2011,  foi  o  projeto  distribuído  às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento

Sustentável e de Fiscalização Financeira e Orçamentária para receber parecer.
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Preliminarmente, o projeto vem a esta comissão para ser apreciado quanto à sua

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

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

Fundamentação

A proposição em estudo veda a prática de qualquer ato que implique o depósito de

lixo em via ou logradouro público. Considera-se lixo, nos termos do §1º do art. 1º,

todo  e  qualquer  resíduo  sólido,  orgânico  ou  inorgânico,  de  origem  doméstica,

comercial,  industrial,  hospitalar  ou  especial,  resultante  das  atividades  diárias  do

homem em sociedade. O projeto prevê, em seu art. 2º, os valores das multas a serem

aplicadas em caso de descumprimento da norma.

Sobre o tema, destacamos no ordenamento jurídico estadual a Lei nº 18.031 de

2009, que dispõe sobre a Política Estadual de Resíduo Sólido. A citada norma, em

seu  art.  11,  estabelece  que  são  serviços  públicos  de  caráter  essencial,  de

responsabilidade do poder público municipal, a organização e o gerenciamento dos

sistemas  de  segregação,  acondicionamento,  armazenamento,  coleta,  transporte,

tratamento e destinação final dos resíduos sólidos domiciliares.

O art. 12, por sua vez, dispõe que os usuários dos sistemas de limpeza urbana

ficam obrigados a acondicionar os resíduos para coleta de forma adequada e em

local  acessível  ao  sistema  público  de  coleta  regular,  cabendo-lhes  observar  as

normas municipais que estabeleçam a seleção dos resíduos no local de origem e

indiquem as formas de acondicionamento para coleta. São proibidas, ainda, no art.

17, as seguintes formas de destinação dos resíduos sólidos: lançamento "in natura" a

céu aberto, sem tratamento prévio, em áreas urbanas e rurais; queima a céu aberto

ou em recipientes, instalações ou equipamentos não licenciados para essa finalidade,

salvo em caso de decretação de emergência sanitária e desde que autorizada pelo

órgão  competente;  lançamento  ou  disposição  em  lagoa,  curso  d'água,  área  de

várzea,  cavidade  subterrânea  ou  dolina,  terreno  baldio,  poço,  cacimba,  rede  de

drenagem de  águas  pluviais,  galeria  de  esgoto,  duto  condutor  de  eletricidade ou

telefone,  mesmo que  abandonados,  em  área  sujeita  a  inundação  e  em  área  de

proteção ambiental integral.

Nos termos do art. 40, é de responsabilidade dos órgãos ambientais estaduais e
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municipais, em função da competência designada para atividades de impacto regional

ou local, o controle ambiental, compreendendo o licenciamento e a fiscalização, sobre

todo  e  qualquer  sistema,  público  ou  privado,  de  geração,  coleta,  transporte,

armazenamento, tratamento de resíduos sólidos e disposição final ambientalmente

adequada de rejeitos.

Forçoso  é  reconhecer  a  predominância  do  interesse  local  para  a  disciplina  da

matéria, que diz respeito a depósito de lixo em via ou logradouro público. O princípio

geral que norteia toda a repartição de competências entre os entes da Federação é o

da predominância do interesse. Assim, cabem à União as matérias em que predomina

o interesse nacional, aos estados aquelas em que predomina o interesse regional e,

finalmente, aos municípios aquelas em que predomina o interesse local.

Deve-se  esclarecer  que  interesse  local  não  significa  interesse  exclusivo  do

município, até porque não há interesse local que não seja também, em maior ou

menor medida, interesse regional e nacional. Nas palavras do doutrinador Hely Lopes

Meirelles,  “o  que  define  e  caracteriza  o  interesse  local,  inscrito  como  dogma

constitucional, é a predominância do interesse do Município sobre o do Estado ou da

União”, que é o que se verifica neste caso (“Direito Municipal Brasileiro”, 8a edição,

1996).

Por fim, informamos que, em resposta ao pedido de diligência aprovado por esta

comissão, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

manifestou-se contrariamente ao projeto, por se tratar de matéria de impacto local e

também  por  considerá-lo  desnecessário,  tendo  em  vista  o  Decreto  Estadual  nº

44.844, de 2008, a Lei nº 18.031, de 2009, e a Lei Federal nº 12.305, de 2010.

Conclusão

Por  essas  razões,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 1.077/2011.

Sala das Comissões, 5 de novembro de 2013.

Sebastião Costa, presidente e relator - Duilio de Castro - Luiz Henrique - Tadeu

Martins Leite.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.619/2011

Comissão de Constituição e Justiça
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Relatório

De  autoria  da  deputada  Rosângela  Reis,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  inclui

profissional de psicologia e de serviço social no programa Saúde em Casa.

Publicado  no  Diário  do  Legislativo de  12/5/2011,  foi  o  projeto  distribuído  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Saúde.

Preliminarmente,  o projeto vem a esta comissão para ser  analisado quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, nos termos do art. 188, combinado com o art.

102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O  projeto  em  análise  estabelece  que  o  programa  Saúde  em  Casa  incluirá

profissional  de  psicologia  e  de  serviço  social  nas  equipes  multiprofissionais  de

atendimento à saúde.

Ainda que meritória, a proposição denota, claramente, sua natureza administrativo-

programática.  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. Cumpre lembrar que nosso sistema de governo se

baseia  no  princípio  da  separação  dos  Poderes,  tendo  cada  Poder  funções  e

prerrogativas definidas pela Constituição Federal. O Poder Legislativo pode e deve

atuar na discussão das políticas públicas a serem implantadas no Estado. No entanto,

há  determinadas  políticas  públicas  que  são implementadas sem o aval  do  Poder

Legislativo,  aquelas  consideradas  meramente  administrativas,  de  competência

exclusiva do Poder Executivo.

Com efeito,  a  elaboração  e  a  execução desse tipo  de  ação  administrativa  são

iniciativas  que dispensam autorização legislativa  e configuram 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.

Quanto  a  programas,  temos  a  esclarecer  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
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Constituição  Federal,  decidiu  que  apenas  as  ações  administrativas  previstas  na

Constituição bem como as que impliquem investimentos ou despesas para ente da

Federação, necessariamente inseridas nos seus respectivos orçamentos, devem ser

submetidas 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 ou ação administrativa,  ressalvados os

casos  expressamente  previstos  na  Constituição.  Dessa  forma,  com  exceção  das

hipóteses  constitucionalmente  previstas,  nenhuma  ação  administrativa,  plano  ou

programa de  governo  devem  ser  submetidos  ao  Parlamento,  seja  porque  muitos

deles  são  atividades  típicas  da  administração,  portanto  matérias  a  serem

disciplinadas mediante norma infralegal, seja porque restaria inviabilizado o exercício

das funções do Poder Executivo.

Informamos que, em resposta ao pedido de diligência aprovado por esta Comissão,

a Secretaria de Estado de Saúde manifestou-se contrariamente ao projeto, tendo em

vista a necessidade de buscar consensos e pactuações com os demais  entes  da

Federação na formulação de novas políticas para o SUS.

A citada pasta nos informou que a Equipe de Saúde da Família - ESF - deve possuir

caráter multidisciplinar, contendo, no mínimo, um médico, um enfermeiro, um auxiliar

ou  técnico de  enfermagem e agentes  comunitários  de  saúde,  segundo a  Portaria

GM/MS  nº  2.027,  de  25  de  agosto  de  2011.  Em  Minas  Gerais,  buscou-se  o

fortalecimento do Programa Saúde da Família - PSF - por meio do programa Saúde

em Casa, no qual o Estado atua de forma cooperada com os municípios e com a

União,  tendo  os  municípios  autonomia  na  gestão  da  ESF  para  contratar  os

profissionais necessários. E, ainda, o Ministério da Saúde criou Núcleos de Apoio à

Saúde da Família - NASF -, constituídos por equipes com profissionais de diferentes

áreas de conhecimento,  como psicólogos e assistentes  sociais,  para atuarem em

conjunto com os profissionais das ESFs. Por fim, a citada secretaria informou que o

PSF e outras ações relativas à política de atenção primária são estratégias da política

nacional  de  saúde,  sendo  as  suas  diretrizes  e  seu  financiamento  de

corresponsabilidade dos três  entes  federativos,  cabendo ao município  o  papel  de

executor das ações de atenção primária.
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Por fim, vale informar que três projetos de lei  que previam a inclusão no citado

programa  de  profissionais  das  áreas  de  fisioterapia  e  de  terapia  ocupacional  já

tramitaram  nesta  Casa  em  outras  legislaturas,  sendo  que  o  Projeto  de  Lei  nº

251/2007 recebeu, desta comissão, parecer pela inconstitucionalidade, e os Projetos

de Lei nºs 3.621/2006 e 5.072/2010 não chegaram a ser analisados.

Pelos motivos apresentados, entendemos que o projeto em tela não pode prosperar

nesta Casa Legislativa.

Conclusão

Em  face  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 1.619/2011.

Sala das Comissões, 5 de novembro de 2013.

Sebastião Costa, presidente e relator - Luiz Henrique - Duilio de Castro - Tadeu

Martins Leite.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.427/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

Por meio da Mensagem nº 522/2013, o governador do Estado encaminhou a esta

Casa Legislativa o Projeto de Lei nº 4.427/2013, que dispõe sobre a organização e as

atribuições do Conselho Estadual de Saúde de Minas Gerais.

Publicada no  Diário do Legislativo de 30/8/2013,  a proposição foi  distribuída às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  de  Saúde  e  de  Fiscalização  Financeira  e

Orçamentária para receber parecer, nos termos do art. 188, combinado com o art.

102, do Regimento Interno.

Preliminarmente, cumpre a esta comissão o exame da matéria quanto aos aspectos

jurídicos, constitucionais e legais pertinentes.

Fundamentação

O  projeto  de  lei  em  exame  dispõe  sobre  as  atribuições,  a  composição  e  a

organização do Conselho Estadual de Saúde de Minas Gerais - CES-MG.

Na justificação, o autor afirma que a matéria tratada na proposição já foi objeto de

regulamentação pelo Poder Executivo Estadual por meio do Decreto nº 45.559, de

3/3/2011, mas, em razão da sua relevância, a Resolução do Conselho Nacional de
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Saúde nº 453, de 10/5/2012, e a Lei Federal nº 8.142, de 28/12/1990, determinaram

que a instituição dos conselhos de saúde, no âmbito de cada ente da Federação, seja

feita por lei específica, observadas as normas nacionais.

Sobre a questão da competência legislativa, de fato o Estado possui a prerrogativa

de legislar sobre a matéria, pois se trata do tema da proteção e defesa da saúde. Ele

se insere no domínio de competência legislativa estadual, conforme o disposto no art.

24, XII, da Constituição Federal, segundo o qual compete à União, aos estados e ao

Distrito Federal legislar concorrentemente sobre previdência social, proteção e defesa

da saúde. Quanto ao aspecto da iniciativa, também não há óbice para a deflagração

do processo legislativo por parte do chefe do Poder Executivo, nos termos do art. 66,

III, “e” da Constituição do Estado.

Já com relação ao seu conteúdo,  há alguns pontos que merecem adequações,

conforme se passa a demonstrar.

O art. 1º do projeto em análise conceitua o CES-MG, referindo-se às legislações

federal  e estadual  em vigor.  O art.  2º  dispõe sobre  as  atribuições e  enumera as

competências  do  CES-MG,  observando  sua  missão  de  deliberação,  fiscalização,

acompanhamento e monitoramento das políticas públicas de saúde.

No substitutivo apresentado no final deste parecer foram feitas alterações formais

do mencionado art. 2º, com o objetivo de adequar o texto à técnica legislativa. Além

disso, foram acrescentados os incisos VI, XI a XIV, contendo atribuições importantes

do CES-MG já prescritas na diretriz 5ª da Resolução do Conselho Nacional de Saúde

nº 453, de 2012.

Além  disso,  no  substitutivo  apresentado,  alteramos  o  inciso  VII  do  art.  2º  da

proposição e ampliamos o âmbito de fiscalização do conselho. Nesse inciso, atribui-

se  ao  CES-MG competência  para  “acompanhar  e  fiscalizar  a  movimentação  dos

recursos  financeiros  do  Sistema Único  de  Saúde  -  SUS -  depositados  em  conta

especial do Fundo Estadual de Saúde”. Entretanto, conforme dispõe o art. 33 da Lei

nº  8.080,  de  19/9/1990,  cabe ao Conselho  de Saúde fiscalizar  todos os  recursos

financeiros  do  SUS  e  não  apenas  os  depositados  em  conta  especial  do  Fundo

Estadual de Saúde.

O art. 3º da proposição fixou em 52 o número de membros titulares do CES-MG e,
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observando o disposto na Lei federal nº 8.142, de 1990, estabeleceu a distribuição

desse quantitativo de forma paritária. Para tornar claro o texto legal, no substitutivo

abaixo  apresentado,  acrescentamos  um  parágrafo  ao  art.  3º,  enfatizando  que  o

secretário de Estado de Saúde é um membro nato do conselho. Conforme o disposto

no art. 5º do projeto de lei em análise, o secretário pode compor a Mesa Diretora do

CES-MG e, por isso, participar de todas as deliberações que são por ele tomadas.

O art. 4º do projeto de lei em análise trata da nomeação e indicação dos membros

do conselho. Para melhor articulação do texto legal, propomos alterações formais dos

arts.  3º  e  4º  da  proposição,  na  forma do  substitutivo  apresentado  no  final  deste

parecer, adequando-os à técnica legislativa.

O projeto de lei em análise determina, ainda, no art. 5º, que cabe à Mesa Diretora

do Conselho de Saúde dirigi-lo administrativamente.  Afirma esse dispositivo que a

mesa será composta pelo secretário de Estado de Saúde e por oito membros eleitos

em  plenário.  Para  tornar  mais  clara  a  forma  de  organização  da  Mesa  Diretora,

apresentamos no substitutivo um parágrafo 2º a esse artigo, estabelecendo que o

presidente  do  conselho  será  escolhido  dentre  os  membros  que integram a  Mesa

Diretora.

Na proposição em análise, ainda, tem-se o art. 6º que dispõe sobre a participação

não remunerada dos membros do conselho e dos eventuais convidados. Embora não

remunerados,  os  membros  exercem  um  serviço  público  relevante  e  podem  ser

responsabilizados pelos atos realizados no exercício das funções do conselho.

O  §  1º  do  art.  6º  afirma  que  as  despesas  com  deslocamento,  hospedagem  e

alimentação dos membros do CES-MG serão custeadas pela Secretaria de Estado de

Saúde - SES. Essas despesas, de natureza indenizatória, já são realizadas no âmbito

do conselho, nos termos do art. 5º do Decreto nº 45.559, de 2011, e do Decreto nº

45.618, de 9/6/2011. Não há, portanto, uma criação de despesa pela proposição em

análise. No substitutivo apresentado no final deste parecer foi retirada a remissão ao

Decreto nº 45.618, de 2011, com o objetivo de adequar o texto à técnica legislativa.

O art. 7º do projeto de lei em comento considera como colaboradoras do CES-MG

as  universidades,  as  fundações  de  pesquisa  e  ensino  e  as  outras  entidades

representativas de profissionais e usuários dos serviços de saúde. Essas instituições
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podem agir em colaboração e parceria com o poder público, a fim de satisfazer uma

demanda determinada.

E,  por  fim,  os  arts.  8º  a  10  tratam  da  estrutura  organizacional  do  CES-MG.

Ressalte-se que o  caput  do art. 10 da proposição afirma que compete também ao

regimento do CES-MG, aprovado pelo Plenário, fixar a organização e as normas de

funcionamento desse conselho.  O art.  11 do projeto de lei  em análise, na mesma

linha, afirma que cabe ao Poder Executivo, por meio de decreto, dispor de maneira

mais específica sobre a composição, a organização e as atribuições do CES-MG.

Entretanto,  retira-se  do  projeto  o  art.  11,  que  exige  uma  regulamentação  de

competência do Poder Executivo. Esse dispositivo fere o princípio da separação de

Poderes e a autonomia do Executivo no tocante à organização de suas estruturas.

Em  razão  dos  pontos  anteriormente  mencionados,  propõe-se,  ao  final  deste

parecer, o Substitutivo nº 1, o qual consolida as adequações aos aspectos jurídicos-

constitucionais  anteriormente  esclarecidos  e  às  normas  técnicas  da  redação

parlamentar.

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 4.427/2013 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Dispõe sobre a organização e  as  atribuições do Conselho Estadual  de Saúde -

CES.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O Conselho Estadual de Saúde - CES - é órgão colegiado, deliberativo e

permanente do Sistema Único de Saúde - SUS -, nos termos da Lei Federal nº 8.080,

de 19 de setembro de 1990, e da Lei Federal nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990,

integrante da área de competência da Secretaria de Estado de Saúde - SES -, nos

termos do art. 224 da Lei Delegada nº 180, de 20 de janeiro de 2011.

Art. 2º - Compete ao CES:

I - atuar na formulação e no controle da execução da Política Estadual de Saúde,

nos  aspectos  econômicos  e  financeiros,  bem  como  nos  determinantes  e

condicionantes de saúde;
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II - estabelecer diretrizes a serem observadas na elaboração do Plano Estadual de

Saúde, em função das características epidemiológicas e da organização dos serviços;

III - propor critérios para a definição de padrões e parâmetros assistenciais, bem

como a organização hierárquica estabelecida no Plano Diretor de Regionalização;

IV - deliberar sobre as políticas públicas de saúde no âmbito do SUS em Minas

Gerais;

V - deliberar sobre os instrumentos de planejamento do SUS elaborados pela SES,

dentro dos prazos estabelecidos em regulamento;

VI - deliberar sobre a aprovação ou não do relatório de gestão;

VII -  acompanhar e fiscalizar a movimentação dos recursos financeiros do SUS,

inclusive os depositados em conta especial do Fundo Estadual de Saúde;

VIII - deliberar sobre a remuneração de serviços, observados os critérios, valores e

parâmetros de cobertura assistencial estabelecidos pela direção nacional do SUS;

IX -  acompanhar  o processo de desenvolvimento e de incorporação científica e

tecnológica na área de saúde;

X - articular-se com instituições de ensino e órgãos de educação, a fim de realizar

pesquisas que subsidiem as políticas de saúde;

XI - fiscalizar e acompanhar o desenvolvimento das ações e dos serviços de saúde

e  encaminhar  denúncias  aos  respectivos  órgãos  de  controle  interno  e  externo,

conforme legislação vigente;

XII - examinar propostas e denúncias de indícios de irregularidades;

XIII - responder a consultas sobre assuntos pertinentes às ações e aos serviços de

saúde;

XIV - apreciar recursos a respeito de deliberações do CES nas suas respectivas

instâncias.

Art. 3º - O CES será composto por cinquenta e dois membros titulares, com seus

respectivos  suplentes,  de  forma  paritária  e  respeitada  a  seguinte  distribuição  por

segmento:

I - 25% (vinte e cinco por cento) de representação de governo e prestadores de

serviços de saúde no SUS;

II - 25% (vinte e cinco por cento) de entidades representativas dos trabalhadores da
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área de saúde;

III  -  50% (cinquenta  por  cento)  de  entidades  e  movimentos  representativos  de

usuários do SUS.

§ 1º - O Secretário de Estado de Saúde integra o CES como membro nato.

§ 2º - Os representantes do CES serão indicados pelos órgãos e pelas entidades

integrantes de cada segmento, conforme estabelecido em regulamento, e nomeados

pelo Secretário de Estado de Saúde.

§  3º  -  A duração do mandato  dos membros do CES é  de três  anos,  permitida

apenas  uma  recondução  consecutiva,  podendo  ser  renovado  a  critério  dos

respectivos órgãos e entidades que compõem o CES.

§  4º  -  Somente  poderão representar  o  segmento  de  usuários  do  SUS pessoas

naturais que não tenham vínculo profissional ou sindical com a área de saúde.

§  5º  -  Somente  poderão  representar  o  segmento  dos  trabalhadores  do  SUS

pessoas naturais que não ocupem cargo de direção ou de confiança em qualquer

esfera de governo.

§ 6º - Cada membro poderá representar apenas um dos segmentos que compõem

o CES.

§ 7º - A ocupação de funções na área da saúde por membro indicado por órgão ou

entidade que interfira na autonomia representativa deve ser avaliada como possível

impedimento  para  a  representação  nos  segmentos  de  usuário  do  SUS  e  de

trabalhadores.

Art. 4° - As entidades que compõem o CES deverão comprovar seu funcionamento

com a apresentação do respectivo Estatuto registrado em Cartório de Ofício e da Ata

de  Composição  da  Diretoria  devidamente  atualizada,  no  ato  de  nomeação  dos

membros do CES ou sempre que solicitado pelo CES.

§ 1º - As entidades a que se refere o caput deverão ser constituídas e registradas e,

salvo  as  que representam o  segmento  dos  usuários,  ter  participação  na  área da

saúde.

§ 2º - A definição e exclusão de órgãos e entidades serão realizadas nos termos de

regulamento.

Art. 5º - O CES será dirigido administrativamente por uma Mesa Diretora, composta
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pelo Secretário de Estado de Saúde e por oito membros eleitos de forma paritária aos

segmentos  que  compõem  o  CES,  nos  termos  do  Regimento  Interno  do  referido

conselho.

§ 1º - Os mandatos dos membros da Mesa Diretora do CES terão duração de três

anos.

§ 2º - O Presidente do CES será escolhido entre os membros que integram a Mesa

Diretora.

Art.  6º  -  A  participação  nas  atividades  do  CES  é  considerada  serviço  público

relevante, vedada a remuneração, a qualquer título, de seus integrantes e eventuais

convidados.

§ 1º - As despesas com deslocamento, hospedagem e alimentação dos membros

do CES, abrangendo o deslocamento do membro que resida no interior do Estado

para realização das suas atividades em Belo Horizonte ou em outro município diverso

da sua residência, serão custeadas pela SES ou outro órgão que venha a substituí-la.

§  2º  -  Considera-se  deslocamento  eventual  qualquer  deslocamento  gerado  em

função do exercício das atividades inerentes às atribuições do conselheiro em razão

de  sua  atuação  de  relevante  interesse  público,  devendo  as  mesmas  serem

comprovadas e justificadas.

Art.  7º  -  Consideram-se colaboradoras  do  CES as  universidades,  fundações  de

pesquisa  e  ensino  e  entidades  legalmente  constituídas,  representativas  de

profissionais e usuários dos serviços de saúde.

Art.  8º  -  O  CES  reunir-se-á,  ordinariamente,  uma  vez  por  mês  e,

extraordinariamente, quando convocado pelo Presidente do Conselho, pelo Gestor do

SUS no Estado ou a requerimento da maioria de seus membros.

§  1º  -  As sessões plenárias  do  CES instalar-se-ão,  em primeira  chamada,  com

presença da maioria dos seus membros e, na ausência da maioria dos membros, a

plenária  instalar-se-á  meia  hora  após  a  primeira  chamada,  com  os  membros

presentes.

§ 2º - As decisões do CES serão deliberadas pela maioria dos votos dos presentes.

§ 3º - Cada membro do CES terá direito a um voto.

§ 4º - A Mesa Diretora do CES tem a prerrogativa de deliberar  ad referendum do
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Plenário, quando o assunto for de relevância para a preservação da política de saúde

pública, devendo o assunto deliberado ser pautado na primeira reunião subsequente

do  conselho,  para  apreciação  e  manutenção,  ou  não,  da  decisão  emanada

singularmente.

§ 5º - As decisões do CES serão formalizadas em deliberações ou resoluções que

serão submetidas à homologação do Gestor do SUS no Estado, no prazo máximo de

trinta dias após o seu efetivo recebimento pelo Secretário de Estado de Saúde, e

publicadas no órgão de imprensa oficial.

§  6°  -  Decorrido  o  prazo  de  trinta  dias  estabelecido  no  §  5º  e  não  havendo

manifestação sobre a homologação da deliberação ou resolução, fica delegada ao

Plenário do CES a competência de publicar a decisão do conselho, garantindo que o

poder público promova sua efetivação.

Art. 9º - O CES contará com uma Secretaria Executiva para o seu suporte técnico e

administrativo, subordinada a seu Plenário e coordenada por pessoa preparada para

a função.

Parágrafo único - A SES disponibilizará as condições de infraestrutura e de recursos

humanos  para  as  atividades  operacionais  do  CES,  com  a  devida  previsão

orçamentária anual.

Art. 10 - A organização e as normas de funcionamento do CES serão definidas em

regimento aprovado pelo Plenário.

Parágrafo  único  -  A  aprovação  e  eventuais  alterações  do  Regimento  do  CES

acontecerão em reunião convocada especificamente para esse fim, com a notificação

da proposta de alteração enviada com quinze dias de antecedência,  com  quorum

qualificado de dois terços dos seus membros.

Art. 11 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 5 de novembro de 2013.

Sebastião Costa, presidente - Luiz Henrique, relator - Duilio de Castro - Leonídio

Bouças.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.442/2013

Comissão de Constituição e Justiça

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

Mensagem  nº  518/2013,  o  projeto  de  lei  em  análise  “extingue  a  autarquia

Administração  de  Estádios  do  Estado  de  Minas  Gerais  -  Ademg  -  e  dá  outras

providências”.

Publicado  no  Diário  do  Legislativo de  30/8/2013,  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,  analisar  a  proposição  quanto  aos  seus  aspectos  jurídico,

constitucional e legal.

Fundamentação

A proposição em análise pretende extinguir a autarquia Administração de Estádios

do Estado de Minas Gerais  -  Ademg -,  transferindo as suas competências para a

Secretaria de Estado de Esportes e Juventude - Seej (art. 1º).

Conforme  justifica  o  governador  do  Estado,  na  exposição  de  motivos  que

acompanha  a  proposição,  “o  projeto  de  lei  compõe  um  abrangente  conjunto  de

medidas administrativas para a redução de custos e a racionalização da máquina

pública do Poder Executivo (...)”. Ressalta ainda que “a proposta não importará em

redução  do  comprometimento  do  governo  do  Estado  com  as  políticas  públicas

específicas da área tampouco em prejuízo no alcance das metas e dos resultados

pactuados com a população”.

O art.  2º fixa que a Seej sucederá a Ademg nos contratos, convênios e demais

direitos e obrigações contraídos no desempenho de suas competências.

No art. 3º, promove-se a extinção dos cargos de provimento em comissão, funções

gratificadas e gratificações temporárias estratégicas, vinculados à Ademg, previstos

na Lei Delegada nº 175, de 26 de janeiro de 2007, observadas as alterações e os

remanejamentos efetuados nos termos dos arts. 14 e 24 da aludida lei delegada.

Os bens móveis e imóveis afetados à Ademg reverterão ao patrimônio do Estado,

nos termos do art. 5º.

Em virtude da extinção da Ademg e da transferência de suas competências para a

Seej,  o  art.  6º  prevê que o  Poder  Executivo  poderá,  mediante  decreto,  transpor,
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remanejar,  transferir  ou  utilizar,  total  ou  parcialmente,  os  créditos  adicionais  e  as

dotações orçamentárias aprovadas na Lei Orçamentária de 2014.

No que toca aos aspectos jurídicos da proposição em análise, temos a destacar que

se trata de matéria afeta à organização administrativa do Poder Executivo (art. 66,

inciso III, alínea “f”, da Constituição do Estado). O projeto observa, dessa forma, a

norma insculpida na alínea “e” do inciso III do art. 66 da Constituição Estadual, que

inclui entre as matérias de iniciativa privativa do governador do Estado a criação e a

extinção de entidade da administração indireta.

Vale ainda observar que a Ademg integra, por vinculação, a área de competência

da Seej, nos termos do art. 12, IX, da Lei Delegada nº 179, de 2011, razão pela qual

se mostra adequada,  por  motivos de reorganização da  estrutura administrativa,  a

absorção das suas atividades pela referida secretaria.

Destacamos que tramita nesta Casa o Projeto de Lei nº 4.440/2013, que “altera as

Leis Delegadas nº 179, de 1º de janeiro de 2011, que dispõe sobre a organização

básica e a estrutura da administração pública do Poder Executivo do Estado, e nº

180,  de  20  de  janeiro  de  2011,  que  dispõe  sobre  a  estrutura  orgânica  da

administração pública do Poder Executivo do Estado de Minas Gerais, e dá outras

providências”. O mencionado projeto promove a fusão da Seej e da Secretaria de

Estado de Turismo - Setur e do Gabinete do Secretário de Estado Extraordinário da

Copa do Mundo, resultando na Secretaria de Estado de Turismo e Esportes - Setes.

Por isso, nessa proposição adotamos a nova nomenclatura da secretaria, por meio

da alteração dos dispositivos que fazem referência a ela.

Cumpre,  ainda,  registrar  que  promovemos  a  inclusão  de  alguns  dispositivos

previstos no Projeto de Lei nº 4.440/2013, em razão de a matéria neles abordada

guardar pertinência com a extinção da autarquia proposta na proposição em exame.

Os dispositivos extraídos do PL nº 4.440/2013 são: a segunda parte do art. 61; o art.

62; o parágrafo único do art. 63; e a segunda parte do art. 64.

No que diz respeito ao parágrafo único do art. 63 do Projeto de Lei nº 4.440/2013,

em razão de técnica legislativa deixamos de criar o item III.8 no Anexo III da Lei nº

15.468, de 13 de janeiro de 2005, para dar nova redação ao item III.7 do mesmo

anexo, relativo à Ademg.
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Além disso, criamos dispositivo para alterar o caput do inciso VIII do art. 3º da Lei nº

15.468, de 2005, com finalidade de adequar a referida lei à nova denominação da

secretaria.

O  art.  6º  do  projeto  autoriza  o  Poder  Executivo,  mediante  decreto,  transpor,

remanejar,  transferir  ou  utilizar,  total  ou  parcialmente,  as  dotações  orçamentárias

aprovadas na Lei Orçamentária de 2014 e em créditos adicionais, em decorrência da

extinção  e  da  transferência  de  competências  dos  órgãos  de  que  trata  essa

proposição.

Quanto a esse aspecto, cumpre-nos ressaltar que o dispositivo supramencionado

trata  exclusivamente  de  matéria  orçamentária,  dado  seu  objetivo  de  promover

alterações na própria Lei Orçamentária anual para 2014. Dessa forma, tal comando

deve atender aos princípios específicos dessa matéria, sobretudo o disposto no § 8º

do art. 165 da Constituição da República. Vale lembrar ainda que o Projeto de Lei nº

4.551/2013,  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”, em trâmite nesta Casa, já prevê dispositivo

semelhante.  Assim,  promovemos  a  supressão  do  citado  artigo  por  meio  do

Substitutivo nº 1, ao final apresentado.

O projeto deve ainda obediência ao disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal -

Lei  Complementar  Federal  nº  101,  de  4  de  maio  de  2000.  A  respeito  disso,

informamos que, a princípio, da análise das extinções de cargos de provimento em

comissão, funções gratificadas e gratificações temporárias estratégicas efetuadas no

projeto, não se verifica criação de despesa. Não obstante, a adequação dos dados

apresentados aos comandos da Lei de Responsabilidade Fiscal será, no momento

oportuno, analisada pela Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Por  fim,  cumpre  registar  que  promovemos  outras  alterações  no  projeto  para

adequá-lo à técnica legislativa por meio do referido Substitutivo nº 1.

Conclusão

Pelas  razões  expostas  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e

legalidade do Projeto de Lei nº 4.442/2013 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir

apresentado.
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SUBSTITUTIVO Nº 1

Extingue  a  autarquia  Administração  de  Estádios  do  Estado  de  Minas  Gerais  -

Ademg - e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º - Fica extinta a autarquia Administração de Estádios do Estado de Minas

Gerais - Ademg -, criada pelo art. 2º da Lei nº 3.410, de 8 de julho de 1965, e ficam

transferidas suas competências para a Secretaria de Estado de Turismo e Esportes -

Setes -, a que se refere o inciso XIX do art. 5º da Lei Delegada n° 179, de 1º de

janeiro de 2011.

Art. 2º - A Setes sucederá a Ademg nos contratos e convênios celebrados e nos

demais direitos e obrigações.

Parágrafo  único  -  Ficam  transferidos  para  a  Setes  os  arquivos,  as  cargas

patrimoniais e a execução dos contratos, convênios, acordos e outras modalidades

de ajustes celebrados pela Ademg até a data da publicação desta lei, procedendo-se,

quando  necessário,  às  adequações,  às  ratificações,  às  renovações  ou  ao

apostilamento.

Art.  3º  -  Os  bens  móveis  e  imóveis  que  constituem  o  patrimônio  da  Ademg

reverterão ao patrimônio do Estado.

Art. 4º - Ficam extintos os seguintes cargos de provimento em comissão, funções

gratificadas e Gratificações Temporárias Estratégicas da Ademg, constantes no item

V.I do Anexo V da Lei Delegada nº 175, de 26 de janeiro de 2007, considerados as

alterações e os remanejamentos efetuados nos termos dos arts. 14 e 24 da referida

lei delegada:

I - cargos da Administração Superior:

a) um cargo de Diretor-Geral;

b) um cargo de Vice-Diretor-Geral;

c) dois cargos de Diretor;

II - cargos do Grupo de Direção e Assessoramento da Administração Autárquica e

Fundacional do Poder Executivo - DAI:

a) quatro DAI-2;

b) dois DAI-3;



442
____________________________________________________________________________

c) um DAI-4;

d) três DAI-5;

e) cinco DAI-6;

f) três DAI-17;

g) três DAI-20;

h) um DAI-21;

III - funções gratificadas:

a) uma FGI-2;

b) cinco FGI-3;

c) uma FGI-6;

IV - Gratificações Temporárias Estratégicas:

a) uma GTEI-1;

b) oito GTEI-2;

c) uma GTEI-4.

Art.  5º  -  Os  cargos  de  provimento  em  comissão,  as  funções  gratificadas  e  as

Gratificações Temporárias Estratégicas extintos por esta lei  serão identificados em

decreto.

Art.  6°  -  Os  cargos  das  carreiras  de  Auxiliar  de  Administração  de Estádios,  de

Assistente de Administração de Estádios e de Analista de Administração de Estádios,

a que se referem, respectivamente, os incisos XXIV, XXV e XXVI do caput do art. 1º

da Lei nº 15.468, de 13 de janeiro de 2005, lotados, na data de publicação desta lei,

na Ademg passam a ser lotados na Setes e serão extintos com a vacância.

Parágrafo único - Os servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo e os

detentores de função pública das carreiras a que se refere o caput lotados, na data de

publicação desta lei, na Ademg ficam transferidos para o quadro de pessoal da Setes.

Art. 7° - O caput do inciso VIII do art. 3º da Lei nº 15.468, de 2005, passa a vigorar

com a seguinte redação:

“Art. 3º - (…)

VIII - na Secretaria de Estado de Turismo e Esportes - Setes, cargos das carreiras

de:”.

Art. 8° - O título do item I.8 do Anexo I da Lei nº 15.468, de 2005, passa a ser: “I.8 -
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Setes”.

Art. 9° - O título do item II.8 e os itens II.8.1 e II.8.3 do Anexo II da Lei nº 15.468, de

2005, passam a vigorar na forma do Anexo I desta lei.

Art.10 - O item III.7 do Anexo III da Lei nº 15.468, de 2005, passa a vigorar na forma

do Anexo II desta lei.

Art. 11 - O título do item VIII.8 do Anexo VIII da Lei nº 15.961, de 30 de dezembro

de  2005,  passa  a  ser:  “VIII.8.  TABELAS  DE  VENCIMENTO  BÁSICO  DA

SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO E ESPORTES - SETES”.

Art. 12 - Ficam revogados:

I - os arts. 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º e 10 da Lei nº 3.410, de 1965;

II - o item V.I do Anexo V da Lei Delegada nº 175, de 2007;

III - o inciso IX do art. 12 da Lei Delegada nº 179, de 2011;

IV - os arts. 185 e 186 da Lei Delegada nº 180, de 20 de janeiro de 2011.

Art. 13 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a

partir de 1º de janeiro de 2014.

Sala das Comissões, 5 de novembro de 2013.

Sebastião Costa, presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Tadeu Martins Leite -

Duilio de Castro - Luiz Henrique.

ANEXO I

(a que se refere o art. 9º da Lei nº , de de de 2013)

“ANEXO II

(a que se refere o art. 4° da Lei n° 15.468, de 13 de janeiro de 2005)

Atribuições Gerais dos Cargos das Carreiras do Grupo de Atividades de

Desenvolvimento Econômico e Social do Poder Executivo

(...)

II.8 - SETES

II.8.1 - AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO DE ESTÁDIOS

Prestar serviços de suporte e manutenção operacional no âmbito da Secretaria de

Estado de Turismo e Esportes - Setes.

Executar,  sob  orientação,  rotinas  administrativas  básicas  de  preparação,

organização, arquivamento e encaminhamento de documentos e matérias.
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Executar  outras  atividades  correlatas  inerentes  ao  seu  cargo,  conforme

necessidade do serviço e orientação superior.

(...)

II.8.3 - ANALISTA DE ADMINISTRAÇÃO DE ESTÁDIOS

Atuar como profissional de nível superior, de acordo com sua habilitação legal em

todas as atividades desenvolvidas.

Integrar  equipes  multiprofissionais,  participando  da  definição,  implantação  e

supervisão de programas e planos necessários.

Emitir notas técnicas sobre assuntos específicos de sua área de atuação.

Planejar ações visando ao cumprimento da missão institucional da Setes.

Acompanhar  os processos institucionais,  promovendo os ajustes e as  correções

necessários, com vistas a assegurar a efetividade do planejamento.

Articular de maneira sistêmica os recursos e as capacidades técnicas disponíveis

para a consecução dos objetivos institucionais.

Executar  outras  atividades  correlatas  inerentes  a  seu  cargo,  conforme  a

necessidade do serviço e orientação superior.”

ANEXO II

(a que se refere o art. 10 da Lei nº , de de de 2013)

“ANEXO III

(a que se refere o § 5° do art. 63 da Lei n° 15.468, de 13 de janeiro de 2005)

Quantitativo dos Cargos Resultantes de Efetivação pela Emenda à Constituição n°

49/2001  e  das  Funções  Públicas  não  Efetivadas  do  Grupo  de  Atividades  de

Desenvolvimento Econômico e Social

(...)

III.7 - SETES

*  -  O  Quantitativo  dos  Cargos  Resultantes  de  Efetivação  pela  Emenda  à

Constituição  n°  49/2001  e  das  Funções  Públicas  não  Efetivadas  do  Grupo  de

Atividades  de  Desenvolvimento  Econômico  e  Social  foi  publicado  no  Diário  do

Legislativo, de 6.11.2013.
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.443/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

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

Mensagem nº 519/2013, o projeto de lei em análise “dispõe sobre a absorção pelo

Instituto de Geociências Aplicadas - IGA - da Fundação Centro Tecnológico de Minas

Gerais - Cetec, e dá outras providências”.

Publicado  no  Diário  do  Legislativo de  30/8/2013,  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,  analisar  a  proposição  quanto  aos  aspectos  de  juridicidade,

constitucionalidade e legalidade.

Fundamentação

A  proposição  em  análise  determina  a  incorporação  da  Fundação  Centro

Tecnológico de Minas Gerais - Cetec - pelo Instituto de Geociências Aplicadas - IGA -,

passando este a denominar-se Instituto de Geoinformação e Tecnologia - Igtec (art.

1º).

Conforme  justifica  o  governador  do  Estado,  na  exposição  de  motivos  que

acompanha  a  proposição,  “o  projeto  de  lei  compõe  um  abrangente  conjunto  de

medidas administrativas para a redução de custos e a racionalização da máquina

pública do Poder Executivo (...)”. Ressalta ainda que “a proposta não importará em

redução  do  comprometimento  do  governo  do  Estado  com  as  políticas  públicas

específicas da área tampouco em prejuízo no alcance das metas e dos resultados

pactuados com a população”.

O art.  2º  fixa que o Igtec sucederá o Cetec nos contratos, convênios e demais

direitos e obrigações contraídos no desempenho de suas competências.

No  art.  3º,  promove-se  a  adequação  das  competências  do  Igtec  em  razão  da

incorporação do Cetec.

O art. 4º extingue três cargos em comissão da Administração Superior, vinculados

ao Cetec, previstos na Lei Delegada nº 175, de 26 de janeiro de 2007. Já o art. 5º
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transfere um cargo em comissão da Administração Superior, sete cargos do Grupo de

Direção  e  Assessoramento  da  Administração  autárquica  e  fundacional  do  Poder

Executivo - DAI - e nove funções gratificadas do Cetec para o Igtec.

O art. 6°, por sua vez, estabelece anexo com o novo quantitativo dos cargos de

provimento em comissão e das funções gratificadas, em decorrência das extinções e

transferências determinadas pelos arts. 4° e 5º. O art. 7º prevê que os cargos das

carreiras a que se refere, lotados no Cetec na data de publicação da lei, serão lotados

no Igtec.

Os arts. 8º, 9º, 10 e 11 fazem a adequação de dispositivos e anexos em virtude da

incorporação do Cetec pelo IGA, bem como por força da nova denominação deste. O

art. 13 determina que os bens móveis e imóveis que constituem patrimônio do Cetec

serão destinados ao patrimônio do Igtec.

Em virtude da incorporação do Cetec e da transferência de suas competências para

o Igtec, o art. 14 prevê que o Poder Executivo poderá, mediante decreto, transpor,

remanejar,  transferir  ou  utilizar,  total  ou  parcialmente,  os  créditos  adicionais  e  as

dotações orçamentárias aprovadas na lei orçamentária de 2014.

No que toca aos aspectos jurídicos da proposição em análise, temos a destacar que

se trata de matéria afeta à organização administrativa do Poder Executivo (art. 66,

inciso III, alínea “f”, da Constituição do Estado). O projeto observa, dessa forma, a

norma insculpida na alínea “e” do inciso III do art. 66 da Constituição Estadual, que

inclui entre as matérias de iniciativa privativa do governador do Estado a criação e a

extinção de entidade da administração indireta.

Vale ainda observar que o Cetec, bem como o IGA, integram, por vinculação, a área

de competência da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior,

nos termos das alíneas “b” e “e” do inciso III do art. 12 da Lei Delegada nº 179, de 1º

de  janeiro  de  2011,  razão  pela  qual  se  mostra  adequada,  por  motivos  de

reorganização da estrutura administrativa, a incorporação do Cetec pelo IGA.

Destacamos que tramita nesta Casa o Projeto de Lei nº 4.440/2013, que “altera as

Leis Delegadas nº 179, de 1º de janeiro de 2011, que dispõe sobre a organização

básica e a estrutura da Administração Pública do Poder Executivo do Estado, e nº

180,  de  20  de  janeiro  de  2011,  que  dispõe  sobre  a  estrutura  orgânica  da
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Administração Pública do Poder Executivo do Estado de Minas Gerais, e dá outras

providências”.

Cumpre destacar que alguns dispositivos previstos no Projeto de Lei nº 4.440/2013,

em razão de a matéria neles abordada guardar pertinência com as medidas adotadas

na  proposição  em  exame,  foram  incluídos  neste  projeto.  Os  artigos  extraídos  do

Projeto de Lei nº 4.440/2013 são: art. 3º, art. 10 e art. 12, havendo ainda a revogação

do item V.6.1 constante no art. 42.

Além disso, criamos dispositivo para alterar a denominação da Seção V do Capítulo

VI  do Título  II  da Lei  Delegada nº 180,  de 2011,  com a  finalidade de adequar  a

referida lei à nova denominação da entidade.

No art. 4º do projeto corrigimos erro material, substituindo a menção aos cargos de

diretor-geral e vice-diretor-geral por presidente e vice-presidente.

O  art.  15  do  projeto  autoriza  o  Poder  Executivo,  mediante  decreto,  a  transpor,

remanejar,  transferir  ou  utilizar,  total  ou  parcialmente,  as  dotações  orçamentárias

aprovadas na lei orçamentária de 2014 e em créditos adicionais, em decorrência da

extinção  e  da  transferência  de  competências  dos  órgãos  de  que  trata  esta

proposição.

Quanto a esse aspecto, cabe ressaltar  que o dispositivo supramencionado trata

exclusivamente de matéria orçamentária, dado seu objetivo de promover alterações

na própria lei orçamentária anual para 2014. Dessa forma, tal comando deve atender

aos princípios específicos dessa matéria, sobretudo o disposto no § 8º do art. 165 da

Constituição da República. Vale lembrar ainda que o Projeto de Lei nº 4.551/2013,

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”, em trâmite nesta Casa, já prevê dispositivo semelhante. Assim,

promovemos a supressão do citado artigo no Substitutivo nº 1, ao final apresentado.

O projeto deve ainda obediência ao disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal -

Lei  Complementar  Federal  nº  101,  de  4  de  maio  de  2000.  A  respeito  disso,

informamos que, a princípio, da análise das extinções e transferências de cargos de

provimento em comissão e funções gratificadas efetuadas no projeto, não se verifica

criação  de  despesa.  Não  obstante,  a  adequação  dos  dados  apresentados  aos
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comandos da Lei de Responsabilidade Fiscal será, no momento oportuno, analisada

pela Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Por fim, cumpre registar que promovemos alterações no projeto para adequá-lo à

técnica legislativa por meio do Substitutivo nº 1, a seguir redigido.

Conclusão

Pelas  razões  expostas,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e

legalidade do Projeto de Lei nº 4.443/2013 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir

redigido.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Dispõe sobre a incorporação, pelo Instituto de Geociências Aplicadas - IGA -, da

Fundação Centro Tecnológico de Minas Gerais - Cetec - e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica incorporada a Fundação Centro Tecnológico de Minas Gerais - Cetec -,

a que se refere a alínea “b” do inciso III do art. 12 da Lei Delegada nº 179, de 1º de

janeiro de 2011, ao Instituto de Geociências Aplicadas - IGA -, a que se refere a alínea

“e” do inciso III do art. 12 da referida lei delegada, passando este a  denominar-se

Instituto de Geoinformação e Tecnologia - Igtec.

Art.  2º  -  O Igtec sucederá o Cetec nos contratos e convênios celebrados e nos

demais direitos e obrigações.

Parágrafo  único  -  Ficam  transferidos  para  o  Igtec  os  arquivos,  as  cargas

patrimoniais e a execução dos contratos, convênios, acordos e outras modalidades

de ajustes celebrados pelo Cetec até a data da publicação desta lei, procedendo-se,

quando  necessário,  às  adequações,  às  ratificações,  às  renovações  ou  ao

apostilamento.

Art. 3° - Os bens móveis e imóveis que constituem o patrimônio do Cetec reverterão

ao patrimônio do Igtec.

Art. 4° - A alínea “e” do inciso III do art. 12 da Lei Delegada n° 179, de 2011, passa

a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 12 - (…)

III - (…)

e) Instituto de Geoinformação e Tecnologia - Igtec;”.
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Art. 5° - A alínea “e” do inciso II do art. 93 da Lei Delegada nº 180, de 20 de janeiro

de 2011, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 93 - (...)

II - (...)

e) o Instituto de Geoinformação e Tecnologia - Igtec;”.

Art. 6° - A Seção V do Capítulo VI do Título II da Lei Delegada n° 180, de 2011,

passa a denominar-se: “Do Instituto de Geoinformação e Tecnologia”.

Art. 7º - O caput do art. 102 da Lei Delegada nº 180, de 2011, passa a vigorar com a

seguinte redação, e ficam acrescentados ao artigo os incisos XIII a XVII e o parágrafo

único a seguir, passando o inciso XIII a vigorar como inciso XVIII:

“Art. 102 - O Instituto de Geoinformação e Tecnologia - Igtec -, a que se refere a

alínea “e” do inciso III do art. 12 da Lei Delegada nº 179, de 2011, tem por finalidade

coordenar  e  executar  pesquisas  e  trabalhos  técnico-científicos  nas  áreas  de

geografia, cartografia e geologia, excetuados os de mapeamento básico para fins de

geologia  econômica,  e  apoiar  a  gestão  e a  difusão de conhecimentos técnicos e

científicos  para  o  desenvolvimento  tecnológico  de  empresas  e  da  administração

pública, com vistas à elevação da produtividade e da competitividade no Estado e ao

desenvolvimento econômico e social sustentável, observada a política formulada pela

Sectes, competindo-lhe:

(...)

XIII - apoiar o Estado na formulação e viabilização de políticas públicas nas áreas

de pesquisa, desenvolvimento e inovação;

XIV - realizar análises de conjuntura e monitoramento das tendências da economia

industrial estadual, nacional e internacional, observadas as diretrizes de planejamento

público geral e da área industrial;

XV  -  difundir  informações  de  natureza  tecnológica,  experiências  e  projetos

executados  junto  à  sociedade  e  criar  mecanismos  para  facilitar  a  proteção  aos

direitos de propriedade intelectual e patentária da indústria mineira;

XVI - organizar atividades de avaliação de estratégias e de impactos econômicos e

sociais  das  políticas,  dos  programas  e  projetos  voltados  para  a  indústria  e  o

desenvolvimento tecnológico;
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XVII  -  prestar,  direta  ou  indiretamente,  serviços  relacionados  à  transferência,  à

adaptação, ao aperfeiçoamento, à criação e à aplicação de tecnologias básicas;

(…)

Parágrafo  único  -  O  Igtec  poderá  estabelecer  parcerias  para  a  consecução  da

finalidade de que trata o caput.”.

Art. 8° - O caput do art. 103 da Lei Delegada nº 180, de 2011, passa a vigorar com a

seguinte redação, e fica acrescentada ao inciso III do mesmo artigo a seguinte alínea

“g”:

“Art. 103 - O Igtec tem a seguinte estrutura orgânica básica:

(...)

III - (…)

g) Diretoria de Desenvolvimento e Serviços Tecnológicos.”.

Art. 9° - Fica extinto, na data de publicação desta lei, o cargo de provimento em

comissão de Vice-Diretor-Geral, constante no item V.6.1 do Anexo V da Lei Delegada

nº 175, de 26 de janeiro de 2007.

Art. 10 - Ficam extintos, no quadro de cargos de provimento em comissão do Cetec,

constante no item V.20.1 do Anexo V da Lei Delegada nº 175, de 2007, considerados

as  alterações  e  os  remanejamentos  efetuados  nos  termos  dos  arts.  14  e  24  da

referida lei delegada, os seguintes cargos da Administração Superior:

I - um cargo de Presidente;

II - um cargo de Vice-Presidente;

III - um cargo de Diretor.

Art.  11 - Ficam transferidos para o Igtec os seguintes cargos de provimento em

comissão e funções gratificadas do Cetec, constantes no item V.20 do Anexo V da Lei

Delegada  nº  175,  de  2007,  considerados  as  alterações  e  os  remanejamentos

efetuados nos termos dos arts. 14 e 24 da referida lei delegada:

I - cargo da Administração Superior: um cargo de Diretor;

II - cargos do Grupo de Direção e Assessoramento da Administração Autárquica e

Fundacional do Poder Executivo - DAI:

a) três DAI-9;

b) dois DAI-17;
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c) um DAI-20;

d) um DAI-24;

III - funções gratificadas:

a) duas FGI-1;

b) uma FGI-2;

c) seis FGI-3.

Art. 12 - Em função do disposto nos arts. 9° e 11 desta lei, o item V.6 do Anexo V da

Lei  Delegada  n°  175,  de  2007,  passa  a  vigorar  na  forma  do  anexo  desta  lei,

considerados as alterações e os remanejamentos efetuados nos termos dos arts. 14

e 24 da referida lei delegada.

Art. 13 - Os cargos das carreiras de Auxiliar em Atividades de Ciência e Tecnologia,

de  Técnico  em  Atividades  de  Ciência  e  Tecnologia,  de  Gestor  em  Ciência  e

Tecnologia  e  de  Pesquisador  em  Ciência  e  Tecnologia,  a  que  se  referem,

respectivamente, os incisos I, II, III e IV do art. 1º da Lei nº 15.466, de 13 de janeiro

de 2005, lotados, na data de publicação desta lei, no Cetec passam a ser lotados no

Igtec.

Parágrafo único - Os servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo e os

detentores de função pública das carreiras a que se refere o caput lotados, na data de

publicação desta lei, no Cetec ficam transferidos para o quadro de pessoal do Igtec

Art.  14 - O  caput do inciso I  e o inciso II  do art.  3º da Lei nº 15.466, de 2005,

passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 3º - (...)

I - na Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - Sectes -, na

Fundação  de  Amparo  à  Pesquisa  do  Estado  de  Minas  Gerais  -  Fapemig  -,  na

Fundação João Pinheiro -  FJP -,  na Fundação Centro Internacional de Educação,

Capacitação  e  Pesquisa  Aplicada  em  Águas  -  Hidroex  -  e  no  Instituto  de

Geoinformação e Tecnologia - Igtec -, cargos das carreiras de:

(...)

II - na Fundação João Pinheiro - FJP -, no Instituto de Geoinformação e Tecnologia -

Igtec -  e na Fundação Centro Internacional de Educação, Capacitação e Pesquisa

Aplicada em Águas -  Hidroex -,  cargos da carreira  de Pesquisador  em Ciência e
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Tecnologia.”.

Art. 15 - O título do item I.1 do Anexo I da Lei nº 15.466, de 2005, passa a ser : “I.1

Sectes, Fapemig, FJP, Hidroex e Igtec”.

Art. 16 - O título do item I.2 do Anexo I da Lei nº 15.466, de 2005, passa a ser: “I.2

FJP, Hidroex e Igtec”.

Art. 17 - O título do item II.1 do Anexo II da Lei nº 15.466, de 2005, passa a ser: “II.1

Sectes, Fapemig, FJP, Hidroex e Igtec”.

Art. 18 - O título do item II. 2 do Anexo II da Lei nº 15.466, de 2005 passa a ser: “II.2

FJP, Hidroex e Igtec”.

Art. 19 - O título do item VI.1 do Anexo VI da Lei nº 15.961, de 30 de dezembro de

2005, passa a ser: “VI.1 Tabelas de Vencimento Básico das Carreiras da Secretaria

de Estado de Ciência e Tecnologia e Ensino Superior - Sectes -, da Fundação de

Amparo  à Pesquisa do Estado de Minas Gerais  -  Fapemig  -,  da  Fundação  João

Pinheiro  -  FJP -,  da  Fundação Centro  Internacional  de  Educação,  Capacitação e

Pesquisa Aplicada em Águas - Hidroex - e do Instituto de Geoinformação e Tecnologia

- Igtec”.

Art. 20 - O título do item VI.2 do Anexo VI da Lei 15.961, de 2005, passa a ser: “VI.2

TABELA DE VENCIMENTO BÁSICO DA CARREIRA DA FJP, DA HIDROEX E DO

IGTEC”.

Art. 21 - Os cargos e funções gratificadas extintos, transferidos e lotados por esta lei

serão identificados em decreto.

Art. 22 - Ficam revogados:

I - o § 2º do art. 5º da Lei nº 12.593, de 28 de julho de 1997;

II - o item V.20 do Anexo V da Lei Delegada 175, de 2007;

III - a alínea “b” do inciso III do art. 12 da Lei Delegada n° 179, de 2011;

IV - a alínea “b” do inciso II do art. 93 e os arts. 96 e 97 da Lei Delegada nº 180, de

2011.

Art. 23 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos:

I - a partir da data de sua publicação, relativamente ao art. 9°;

II - a partir de 1º de janeiro de 2014, relativamente aos demais artigos.

Sala das Comissões, 5 de novembro de 2013.
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Sebastião Costa, presidente e relator - Luiz Henrique - Duilio de Castro - Tadeu

Martins Leite.

ANEXO

(a que se refere o art. 12 da Lei n° , de de de 2013)

“ANEXO V

(a que se referem o § 3° do art. 2° e os arts. 10, 11, 16, 17 e 18 da

Lei Delegada n° 175, de 26 de janeiro de 2007)

QUANTITATIVO DE CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO, DE FUNÇÕES

GRATIFICADAS ESPECÍFICAS E DE GRATIFICAÇÕES TEMPORÁRIAS

ESTRATÉGICAS CRIADAS E EXTINTAS E SUA CORRELAÇÃO

(...)

V.6 - Instituto de Geoinformação e Tecnologia - Igtec

V.6.1 - Cargos em Comissão da Administração Superior

* - O Quantitativo de Cargos em Comissão da Administração Superior foi publicado

no Diário do Legislativo, de 6.11.2013.

V.6.2 - Quantitativo de Cargos de Provimento em Comissão do Grupo de Direção e

Assessoramento - DAI

* - O Quantitativo de Cargos de Provimento em Comissão do Grupo de Direção e

Assessoramento - DAI foi publicado no Diário do Legislativo, de 6.11.2013.

Funções Gratificadas

* - O Quantitativo de Cargos de Provimento em Comissão das Funções Gratificadas

foi publicado no Diário do Legislativo, de 6.11.2013.

Gratificações Temporárias Estratégicas

*  -  O  Quantitativo  de  Cargos  de  Provimento  em  Comissão  das  Gratificações

Temporárias Estratégicas foi publicado no Diário do Legislativo, de 6.11.2013.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.506/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do deputado Celinho do Sinttrocel, o projeto de lei em tela “autoriza o

Poder Executivo a criar a Empresa Mineira de Comunicação - EMC”.

Publicada no  Diário do Legislativo de 19/9/2013,  a proposição foi  distribuída às
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Comissões de Constituição e Justiça,  de Administração Pública e de  Fiscalização

Financeira e Orçamentária.

Vem a matéria, preliminarmente, a esta comissão para receber parecer sobre sua

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

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

Fundamentação

O projeto de lei em epígrafe pretende autorizar o Poder Executivo a criar a empresa

pública  denominada  Empresa  Mineira  de  Comunicação  -  EMC  -,  vinculada  à

Secretaria de Estado da Cultura, a partir da incorporação da Fundação Rede Minas.

De  acordo  com  a  proposição,  a  EMC  terá  como  finalidade  a  promoção,

organização, execução e administração de programas e projetos de desenvolvimento

e expansão das ações e atividades de comunicação através do sistema de rádio,

televisão, internet e mídias, prestando serviços de transmissão de sons (radiodifusão

sonora) e de transmissão de sons e imagens (televisão e internet).

Competirá ao Estado integralizar o capital social da EMC e promover a constituição

inicial de seu patrimônio por meio de capitalização e da incorporação de bens móveis

ou imóveis.

A EMC  terá  como atribuições:  implantar  e  operar  a  Rede  Minas  de  Televisão;

implantar  e  operar  as  suas  próprias  redes  de  repetição  e  retransmissão  de

radiodifusão,  explorando  os  respectivos  serviços;  estabelecer  cooperação  e

colaboração com entidades públicas ou privadas,  nacionais ou internacionais,  que

explorem  serviços  de  comunicação  ou  radiodifusão  pública,  mediante  convênios,

contratos  ou  outros  instrumentos;  produzir  e  difundir  programação  informativa,

educativa, artística, cultural, esportiva, científica, recreativa, de entretenimento e de

cidadania;  promover  e  estimular  a  formação  e  o  treinamento  de  pessoal

especializado,  necessário  às  atividades  de  radiodifusão,  comunicação  e  serviços

conexos; prestar serviços no campo de radiodifusão, de comunicação e de serviços

conexos, inclusive para transmissão de atos e matérias de interesse dos Poderes

Executivo, Legislativo, Judiciário e do Ministério Público do Estado; exercer outras

atividades  afins,  que  lhe  forem  atribuídas  pelo  seu  Conselho  de  Administração;

garantir em sua programação semanal um mínimo de 15% de conteúdo regional e de
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10% de conteúdo independente.

Apresentada  uma  breve  síntese  da  proposição,  passamos  a  opinar  sobre  os

aspectos jurídicos relevantes para a discussão do tema.

Quanto ao aspecto da competência, a autorização para a criação de entidade da

administração  pública  indireta  é  matéria  inerente  à  autonomia  concedida  pela

Constituição Federal aos entes federados, entre eles o estado membro. Sendo assim,

não há óbice para que a temática seja tratada por meio de lei estadual, tratando-se de

assunto  inserido  na  competência  legislativa  do  Estado  prevista  no  art.  25  da

Constituição Federal de 1988.

Frise-se, até mesmo, que a Carta de 1988 prevê em seu art. 37, inciso XIX, que

somente por lei específica poderá ser autorizada a instituição de empresa pública, o

que está sendo observado pela proposição em exame.

Conforme  dispõe  o  art.  37,  inciso  XIX,  da  Constituição  Federal,  a  lei  apenas

autoriza a criação, incumbindo ao Poder Executivo promover, de acordo com a sua

conveniência e oportunidade, a criação da sociedade, mediante o registro do seu ato

constitutivo perante o Cartório do Registro Civil das Pessoas Jurídicas.

Conclusão

Pelas  razões  expostas,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e

legalidade do Projeto de Lei nº 4.506/2013.

Sala das Comissões, 5 de novembro de 2013.

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

Bouças - André Quintão.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 7 DE NOVEMBRO DE 2013

ATAS

ATA DA 80ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 5/11/2013

Presidência do Deputado Hely Tarqüínio

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

Correspondência: Mensagens nºs 561, 562 e 563/2013 (encaminhando os Projetos

de Lei Complementar nºs 53 e 54/2013 e a Proposta de Emenda à Constituição nº

62/2013,  respectivamente),  do governador  do Estado -  Ofícios  -  2ª  Fase (Grande

Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei nºs 4.663 a 4.670/2013 -

Requerimentos nºs 6.106 a 6.124/2013 - Requerimento do deputado Anselmo José

Domingos  e  outros  -  Questão  de  Ordem  -  Oradores  Inscritos:  discursos  dos

deputados Carlos Mosconi, Duilio de Castro, Pompílio Canavez e Rogério Correia;

Questão de Ordem - Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento

- Comparecem os deputados e as deputadas:

Ivair Nogueira - Hely Tarqüínio - Adelmo Carneiro Leão - Neider Moreira - Adalclever

Lopes - Almir Paraca - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Carlos Arantes -

Antonio Lerin  -  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  -  Fábio  Cherem  -  Glaycon  Franco  -  Gustavo

Perrella - Gustavo Valadares - Hélio Gomes - Inácio Franco - Jayro Lessa - João Leite

-  João  Vítor  Xavier  -  Juarez  Távora  -  Juninho  Araújo  -  Lafayette  de  Andrada  -

Leonardo Moreira - Leonídio Bouças - Liza Prado - Luiz Henrique - Luiz Humberto

Carneiro - Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara - Marques Abreu - Pinduca Ferreira -

Pompílio Canavez - Rogério Correia - Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas - Sargento

Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite - Tiago Ulisses

- Tony Carlos - Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda.
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Abertura

O presidente (deputado Hely Tarqüínio) - Às 14h12min, a lista de comparecimento

registra a existência de número regimental. Declaro aberta a reunião. Sob a proteção

de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra,

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

1ª Parte

1ª Fase (Expediente)

Ata

- O deputado Rômulo Viegas,  2º-secretário  ad hoc,  procede à leitura da ata da

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Correspondência

- O  deputado  Neider  Moreira,  2º-secretário,  nas  funções  de  1º-secretário,  lê  a

seguinte correspondência:

MENSAGEM Nº 561/2013

-  A Mensagem  nº  561/2013,  encaminhando  o  Projeto  de  Lei  Complementar  nº

53/2013, foi publicada na edição anterior.

MENSAGEM Nº 562/2013

-  A Mensagem  nº  562/2013,  encaminhando  o  Projeto  de  Lei  Complementar  nº

54/2013, foi publicada na edição anterior.

MENSAGEM Nº 563/2013

- A Mensagem nº 563/2013, encaminhando a Proposta de Emenda à Constituição

nº 62/2013, foi publicada na edição anterior.

OFÍCIOS

Do  Sr.  Adailton  Ramos  do  Nascimento,  procurador-chefe  da  Procuradoria  da

República  no  Estado,  prestando  informações  relativas  ao  Requerimento  nº

5.668/2013, da Comissão de Direitos Humanos.

Do Sr. Ailton Duarte, prefeito municipal de Luz, prestando informações relativas ao

Projeto de Lei nº 4.109/2013, em atenção a pedido de diligência da Comissão de

Justiça. (- Anexe-se ao referido projeto de lei.)

Das  Sras.  Andressa Rejaine,  Gabriela  Ribeiro  e  Sulamar  Muzzi,  estudantes  de

pedagogia do Centro Universitário Una, solicitando desta Casa prioridade ao projeto
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de lei que trata da extinção do curso de magistério e do prazo de seis anos para os

professores apresentarem o diploma de licenciatura. ( - À Comissão de Educação.)

Do Sr. Arnaldo Mendes, presidente da Câmara Municipal de São Gonçalo do Pará,

solicitando a inclusão em ordem do dia do Projeto de Lei nº 1.565/2011. (- Anexe-se

ao referido projeto de lei.)

Do Sr. Carlos Melles, secretário de Transportes, prestando informações relativas ao

Requerimento nº 5.411/2013, da Comissão de Transporte.

Da  Sra.  Cássia  Mendes,  chefe  de  Gabinete  da  Capes,  prestando  informações

relativas ao Requerimento nº 5.814/2013, da Comissão de Política Agropecuária.

Do Sr.  Danilo  Daniel  Prado Araújo,  superintendente regional do Incra, prestando

informações relativas ao Requerimento nº 5.739/2013, da Comissão Extraordinária

das Águas.

Do Sr. Djalma Bastos de Morais, presidente da Cemig, acusando recebimento de

convite da Comissão de Minas e Energia para participar de audiência pública dessa

comissão e prestando informações relativas ao referido convite. ( - À Comissão de

Minas e Energia.)

Da Sra. Eliane Pereira de Lima Pacheco, gerente da Agência de Previdência Social

de  Contagem, prestando informações  relativas  ao requerimento da  deputada Liza

Prado encaminhado por meio do Ofício nº 1.876/2013/SGM.

Da  Sra.  Élida  de  Freitas  Rezende,  secretária-geral  da  Procuradoria-Geral  de

Justiça,  prestando  informações  relativas  ao  Requerimento  n°  5.869/2013,  da

Comissão de Meio Ambiente.

Da  Sra.  Elisa  Smaneoto,  diretora  de  Gestão  Interna  do  Gabinete  Pessoal  da

Presidenta  da  República,  prestando  informações  relativas  ao  Requerimento  n°

5.672/2013, da Comissão de Direitos Humanos.

Do  Sr.  Elmiro  Nascimento,  secretário  de  Agricultura,  prestando  informações

relativas ao Requerimento n° 5.002/2013, da deputada Liza Prado.

Do FNDE (848)  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.)
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Do  Sr.  Joaquim  Herculano  Rodrigues,  presidente  do  Tribunal  de  Justiça  (2),

prestando  informações  relativas  aos  Requerimentos  n°s  5.662  e  5.667/2013,  da

Comissão de Segurança Pública.

Do Sr. Júlio César dos Santos Esteves, secretário adjunto de Casa Civil, prestando

informações relativas aos Projetos de Lei nºs 127 e 2.623/2011, 4.126, 4.231, 4.239,

4.309, 4.331, 4.378 e 4.434/2013, em atenção a pedidos de diligência da Comissão

de  Justiça,  e  370/2011,  em  atenção  a  pedido  de  diligência  da  Comissão  de

Fiscalização  Financeira.  (-  Anexem-se  o  ofício  e  as  informações  aos  respectivos

projetos de lei.)

Do Sr. Leandro Guimarães Guedes, chefe da Assessoria Parlamentar do Ministério

da  Justiça,  prestando  informações  relativas  ao  Requerimento  n°  5.400/2013,  da

Comissão de Segurança Pública.

Do Sr. Leonardo Guimarães Moreira, juiz de direito, prestando informações relativas

ao Requerimento n° 5.619/2013, da Comissão de Segurança Pública.

Da  Sra.  Luz  Maria  Romanelli  de  Castro,  promotora  de  justiça,  prestando

informações  relativas  ao  Requerimento  n°  5.501/2013,  da  Comissão  de  Direitos

Humanos.

Do Sr.  Márcio Florentino Pereira,  secretário  executivo  do  Conselho  Nacional  de

Saúde, prestando informações relativas ao Requerimento n° 5.289/2013, do deputado

Carlos Mosconi.

Da Sra. Maria Coeli Simões Pires, secretária de Casa Civil, prestando informações

relativas  ao  Projeto  de  Lei  nº  4.415/2013,  em atenção  a  pedido  de diligência  da

Comissão de Justiça. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nº 4.415/2013.)

Da  Sra.  Maria  Coeli  Simões  Pires,  secretária  de  Casa  Civil  (4),  prestando

informações relativas aos Requerimentos n°s 5.559/2013, da deputada Liza Prado,

4.932/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  5.423/2013,  da  Comissão  de

Transporte, e 5.070/2013, da Comissão de Prevenção e Combate às Drogas.

Do  Sr.  Neli  Rodrigues  de  Moura,  presidente  da  Câmara  Municipal  de  Cláudio,

solicitando a inclusão em ordem do dia do Projeto de Lei nº 1.565/2011, do deputado

Hélio Gomes. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.565/2011.)

Do Sr. Ocimar Carmo da Silva, secretário de Desenvolvimento Social e Cidadania
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de Santa Luzia, prestando informações relativas ao Requerimento n° 5.394/2013, da

Comissão de Direitos Humanos.

Do Sr.  Renato Patrício Teixeira,  corregedor-geral  de Polícia Civil,  informando os

nomes  dos  representantes  da  Corregedoria-Geral  de  Polícia  Civil  em  audiência

pública da Comissão de Direitos Humanos em 4/11/2013. (- À Comissão de Direitos

Humanos.)

Do  Sr.  Rômulo  de  Carvalho  Ferraz,  secretário  de  Defesa  Social,  prestando

informações  relativas  ao  Requerimento  n°  4.578/2013,  da  Comissão  de  Direitos

Humanos.

Do Sr. Sérgio de Azevedo Penna Chaves Júnior, coordenador da 8ª Promotoria de

Justiça  do  Juizado  Especial  Criminal  de  Belo  Horizonte,  prestando  informações

relativas ao Requerimento n° 5.378/2013, 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 4.663/2013

Institui a campanha Outubro Rosa no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica instituída no Estado a campanha de prevenção do câncer de mama

denominada mundialmente de Outubro Rosa, a ser realizada anualmente durante o

mês de outubro, com o objetivo de sensibilizar a população quanto à importância da

prevenção primária e secundária do câncer de mama.

Parágrafo único - O símbolo da campanha a que se refere o caput deste artigo será

um laço na cor rosa.

Art.  2º  -  Durante  a  realização  da  campanha  a  que  se  refere  esta  lei,  serão

divulgados os direitos assegurados pela Lei  Federal  nº  11.664,  de 29 de abril  de

2008, que dispõe sobre a efetivação de ações de saúde que assegurem a prevenção,

a detecção, o tratamento e o seguimento dos cânceres do colo uterino e de mama, no

âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS -,  mediante organização e participação
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voluntária de médicos, profissionais de saúde e população interessada, incentivando-

se a instalação de iluminação cor de rosa na parte externa dos prédios públicos, entre

outros de relevante importância e grande fluxo de pessoas.

Art. 3º - A campanha a que se refere esta lei passa a integrar o calendário oficial de

datas e eventos do Estado.

Art. 4º - As despesas decorrentes do cumprimento desta lei correrão por conta de

dotações orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário.

Art.  5º  -  O  Poder  Executivo  regulamentará  esta  lei  no  prazo  de  sessenta  dias

contados a partir da data de sua publicação.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 5 de novembro de 2013.

Liza Prado

Justificação:  Este  projeto  visa  instituir  no  Estado a  campanha de prevenção ao

câncer  de  mama  denominada  mundialmente  de  Outubro  Rosa,  a  ser  realizada

anualmente durante o mês de outubro, com o objetivo de sensibilizar a população

quanto à importância da prevenção primária e secundária do câncer de mama.

Essa  campanha  será  simbolizada  por  um  laço  na  cor  rosa,  que  representa,

mundialmente,  a  luta  contra  o  câncer  de  mama  e  estimula  a  participação  da

sociedade civil  organizada nessa iniciativa de conscientização, em conjunto com o

poder público.

Ressalte-se  que  esse  movimento  se  iniciou  nos  Estados  Unidos,  onde  vários

estados  tinham  ações  isoladas  referentes  ao  câncer  de  mama e à  realização do

exame de mamografia  no  mês  de  outubro.  Posteriormente,  com  a  aprovação  de

norma pelo congresso desse país, o mês de outubro se tornou o mês nacional de

prevenção do câncer de mama.

Ressalte-se, ainda, que o Outubro Rosa remonta à última década do século XX,

quando o laço cor de rosa foi lançado pela Fundação Susan G. Komen for the Cure e

distribuído aos participantes da primeira Corrida pela Cura, realizada em Nova York,

em 1990, e desde então promovida anualmente na cidade (www.komen.org).

Em 1997, entidades das cidades de Yuba e Lodi, nos Estados Unidos, começaram

efetivamente  a  fomentar  ações voltadas à  prevenção do câncer  de  mama, tendo
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lançado campanha denominada Outubro Rosa. Nesse contexto, todas as ações eram

e são até hoje direcionadas à conscientização para a prevenção do câncer, por meio

do diagnóstico precoce.  Para sensibilizar  a população,  inicialmente as  cidades  se

enfeitavam com os laços rosas, principalmente nos locais públicos. Depois, surgiram

outras  ações,  como corridas,  desfile  de  modas  com  sobreviventes  de  câncer  de

mama, partidas de boliche, entre outras.

A ação de iluminar de rosa monumentos, prédios públicos, pontes e teatros surgiu

posteriormente,  e  não há uma informação oficial  sobre  como,  quando e  onde  foi

efetuada  a  primeira  iluminação.  O  importante  é  que  foi  uma  forma  prática  para

permitir  que  o  Outubro  Rosa  tivesse  uma  expansão  cada  vez  maior  e  que,

principalmente, pudesse ser replicada em qualquer lugar, bastando apenas adequar a

iluminação já existente.

Com  essa  iniciativa,  a  popularidade  do  Outubro  Rosa  expandiu-se  em  escala

global. No Brasil, a primeira medida dessa mobilização foi a iluminação em rosa do

Mausoléu do Soldado Constitucionalista (Obelisco do Ibirapuera), em São Paulo, no

dia 2 de outubro de 2002, quando foram comemorados os 70 anos do Encerramento

da Revolução.

Por fim, faz-se imperioso destacar a importância dessa campanha de mobilização e

sensibilização. De acordo com o Instituto Nacional de Câncer - Inca -, o câncer de

mama é o 2º tipo mais frequente no mundo e, especificamente no Brasil, é o tipo de

câncer que mais leva as mulheres a óbito.

Vale  ressaltar  que  diversos  estados  da  Federação  brasileira  já  produziram

legislação  sobre  o  tema,  o  que  revela  a  importância  dos  Poderes  Legislativos

Estaduais no enfrentamento do câncer de mama. Com a aprovação deste projeto, o

combate  do  câncer  de  mama se tornaria  também  uma luta  do  Poder  Legislativo

Mineiro, sempre na vanguarda da defesa dos direitos e da qualidade de vida dos

mineiros.

A propósito,  tramita  na  Assembleia  Legislativa  do  Estado  do  Rio  de  Janeiro  o

Projeto de Lei nº 1.200/2012, que institui a campanha de prevenção ao câncer de

mama denominada mundialmente  de  outubro  rosa no  âmbito  desse Estado,  bem

como tramita na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo o Projeto de Lei nº
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876/2011, que institui a campanha Outubro Rosa nesse estado. Portanto, é patente a

urgência de ação governamental que estimule a participação da sociedade civil em

ações de prevenção primária e secundária do câncer de mama.

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, de Saúde e de Fiscalização

Financeira para parecer, nos termos do art. 190, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.664/2013

Dá  denominação  a  viaduto  de  acesso  ao  terminal  de  cargas  do  Aeroporto

Internacional Tancredo Neves, no Município de Confins.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1°  -  Fica denominado Governador  Ozanam Coelho o viaduto de acesso ao

terminal de cargas do Aeroporto Internacional Tancredo Neves, localizado no Km 6,16

da Rodovia LMG-800, no Município de Confins.

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

Sala das Reuniões, 5 de novembro de 2013.

Dalmo Ribeiro Silva

Justificação:  A  lei  determina  que,  para  a  denominação  de  estabelecimentos,

instituições  e  próprios  do  Estado,  só  podem  ser  escolhidos  nomes  de  pessoas

falecidas que se tenham destacado por  notórias  qualidades e relevantes serviços

prestados  à  coletividade.  O  preceito  legal  foi  respeitado  na  apresentação  deste

projeto  de  lei,  que homenageia o  Dr.  Levindo Ozanam Coelho,  ex-governador  do

Estado de Minas Gerais.

Nascido em Ubá, no Estado de Minas Gerais, filho do senador Levindo Eduardo

Coelho e de Antônia Gonçalves, em 17 de maio de 1914, em plena primeira guerra

mundial, o homenageado formou-se em direito em 1936, já em Belo Horizonte, onde

deu  seus  primeiros  passos  na  política,  como  membro  do  diretório  estudantil  e

presidente  do  Partido  Reivindicador.  Foi  funcionário  concursado  da  Prefeitura

Municipal de Belo Horizonte e, depois de dois anos de formado, retornou à cidade

natal onde atuou como advogado, depois promotor da Comarca de Bom Sucesso e

prefeito de Ubá. Deixou a prefeitura já no fim do Estado Novo para exercer mandato
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eletivo  de  deputado  estadual  pelo  recém-criado  PSD.  Iniciou-se  aí  uma profícua

carreira parlamentar. Foi eleito deputado federal em 1958 e reeleito sucessivamente

até 1970, retornando posteriormente, em 1982.

Foi vice-governador de Minas Gerais e governador de 1978 a 1979. Homem íntegro

e empreendedor, seu governo foi marcado pelo fortalecimento da educação com a

abertura de escolas estaduais em todos os municípios mineiros e pela reconstrução

de estradas e comunidades destruídas pelas fortes chuvas e inundações de 1978.

Admirado por todos os que com ele conviveram, seu nome está definitivamente ligado

à história do Estado por suas ações corajosas e socialmente relevantes.

Por essas razões, aguardo dos meus nobres pares a aprovação desta proposição.

- 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 4.665/2013

Dispõe sobre a desafetação de bem público e autoriza o Poder Executivo a doar ao

Município de Frei Lagonegro o trecho de rodovia que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica desafetado o bem público constituído pelo trecho da Rodovia AMG 900

localizado  entre  Coluna  e  Frei  Lagonegro,  a  partir  do  Km  9,3,  próximo  ao

entroncamento secundário para o Município de Itamarandiba.

Art. 2° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Frei Lagonegro a

área de que trata o art. 1°.

Parágrafo único - A área a que se refere o caput deste artigo integrará o perímetro

urbano do Município de Frei Lagonegro e destina-se à instalação de via urbana.

Art. 3° - O trecho de rodovia objeto da doação de que trata esta lei reverterá ao

patrimônio do Estado se, no prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura

pública de doação, não lhe 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, 5 de novembro de 2013.

Dinis Pinheiro



466
____________________________________________________________________________

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

que dispõe sobre a desafetação de bem público e autoriza o Poder Executivo a doar

ao Município de Frei Lagonegro o trecho de rodovia que especifica.

Justificamos o pedido em razão do grande interesse desse município no referido

perímetro, tendo em vista sua expectativa de urbanização e crescimento.

Diante  do  exposto,  pedimos  a  compreensão  dos  nobres  pares  e  o  apoio  à

aprovação deste projeto de lei.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 4.666/2013

Institui o Dia do Ciclista no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica instituído no Estado o Dia do Ciclista, a ser comemorado anualmente

no dia 12 de dezembro.

Art. 2º - As solenidades comemorativas serão elaboradas com o apoio do Poder

Executivo e das instituições competentes.

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

Sala das Reuniões, 5 de novembro de 2013.

Ana Maria Resende

Justificação: A bicicleta é utilizada por milhões de pessoas em todo mundo como

importante e popular meio de locomoção.  Além da praticidade e do baixo custo de

manutenção, proporciona uma excelente modalidade de esporte praticado por todas

as idades, com benefícios à saúde do usuário.

Na  questão  ambiental,  a  bicicleta  apresenta-se  como  meio  de  transporte  não

poluente, além de reduzir  problemas de trânsito em cidades com fluxo intenso de

veículos. Frisa-se, ainda, que a bicicleta é muito utilizada como meio de transporte de

muitos trabalhadores até seu posto de trabalho

Em todo o Estado de Minas Gerais presenciamos inúmeros grupos que se reúnem

diariamente  para a prática  esportiva do ciclismo.  Levando-se em consideração os

benefícios e os riscos provenientes do trânsito em meio às ruas e rodovias, faz-se

necessário criar  uma lei  instituindo um dia específico de respeito ao ciclista,  para
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reflexão e mudanças de atitude. Com isso, busca-se criar uma relação de respeito,

sobretudo entre o condutor de veículos  automotores e o ciclista,  além de ser um

instrumento para desenvolvimento de políticas públicas sobre o tema.

Diante do exposto, conto com o apoio dos nobres colegas para a aprovação deste

projeto de lei.

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

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

PROJETO DE LEI N° 4.667/2013

Declara de utilidade pública a Liga Desportiva de Coronel Fabriciano - Lidecel -,

com sede no Município de Coronel Fabriciano.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Liga Desportiva de Coronel Fabriciano

- Lidecel -, com sede no Município de Coronel Fabriciano.

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

Sala das Reuniões, 5 de novembro de 2013.

Paulo Lamac

Justificação: Fundada no ano de 1969, a Liga Desportiva de Coronel Fabriciano é

uma entidade sem fins lucrativos que atua na realização de atividades sociais, tendo

por  finalidade  dirigir,  orientar,  supervisionar,  coordenar,  controlar  e  proporcionar  o

desporto amador, na modalidade de futebol, no Município de Coronel Fabriciano.

A entidade também atua na promoção de cursos para formação de atletas, árbitros

e técnicos dos desportos que dirige.

Diante  do exposto,  pedimos o  apoio  dos nobres pares  para  a  aprovação deste

projeto.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.668/2013

Declara  de  utilidade pública  o  Instituto  de  Incentivo  a  Extração de Alimentos  e

Estímulo Ambiental - Rosalva Caldeira de Oliveira, com sede no Município de Monte

Azul.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Instituto de Incentivo a Extração de

Alimentos  e  Estímulo  Ambiental  -  Rosalva  Caldeira  de  Oliveira,  com  sede  no

Município de Monte Azul

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

Sala das Reuniões, 5 de novembro de 2013.

Luiz Henrique

Justificação:  O Instituto Rosalva é uma sociedade civil,  sem fins lucrativos,  que

apresenta  ações  e  defende  soluções  de  forma  integrada  a  questões  sociais  e

ambientais com foco na defesa de bens e direitos sociais relativos ao meio ambiente.

Promove o combate à pobreza garantindo a sustentabilidade econômica familiar, sem

degradar ou colocar em risco o meio ambiente.

Pelo importante trabalho desenvolvido por essa entidade na microrregião da Serra

Geral, conto com o apoio dos nobres colegas para a aprovação deste projeto.

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

Política Agropecuária, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso

I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.669/2013

Altera a destinação do imóvel doado ao Município de Machado, nos termos da Lei

nº 14.969, de 12 de janeiro de 2004, que autoriza o Poder Executivo a doar  aos

Municípios  os  imóveis  cedidos  em  decorrência  da  municipalização  do  ensino,

modificada pela Lei nº 18.580, de 14 de dezembro de 2009.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O imóvel doado ao Município de Machado, nos termos da Lei nº 14.969, de

12 de janeiro de 2004, modificada pela Lei nº 18.580, de 14 de dezembro de 2009,

passa  a  destinar-se  ao  funcionamento  de  escola  municipal  e  do  Grêmio  Esporte

Clube do Bairro  da Conceição ou ao desenvolvimento de  atividades  de interesse

público.

Art. 2º - Ao funcionamento do Grêmio Esporte Clube do Bairro da Conceição fica

destinada a área de, no máximo, 9.831,20m² (nove mil oitocentos e trinta e um vírgula

vinte metros quadrados) do imóvel a que se refere o art. 1º, com área de 12.100m²
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(doze mil e cem metros quadrados), localizado no Bairro da Conceição, no Município

de Machado,  e registrado sob o nº  14.463,  a fls.  1  do Livro  nº  2,  no Serviço  de

Registro de Imóveis da Comarca de Machado.

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

Sala das Reuniões, 5 de novembro de 2013.

Ivair Nogueira

Justificação: O imóvel a que se refere este projeto de lei foi doado ao Município de

Machado nos termos da Lei nº 14.969, de 12/1/2004, em razão da municipalização do

ensino.

Cumprida a finalidade da doação, a Escola Municipal Luiz Milan Filho, situada no

Bairro da Conceição, ocupa atualmente uma área de 2.268,80m² (dois mil duzentos e

sessenta e oito vírgula oitenta metros quadrados), de uma área total de 12.100m²

(doze mil  e  cem metros quadrados),  conforme memorial  descritivo elaborado pela

Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenação.

Desta feita, propomos que a área remanescente seja destinada ao funcionamento

do Grêmio Esporte Clube do Bairro da Conceição, associação sem fins lucrativos, de

duração  indeterminada,  criada  em  29/7/1950,  com  a  finalidade  de  promover

atividades esportivas e de lazer.

Fundada no Bairro da Conceição, zona rural de Machado, a histórica e tradicional

agremiação esportiva é reconhecida de utilidade pública municipal, está em regular

funcionamento e devidamente cadastrada nos órgãos de controle estadual.

Destarte que a nova destinação ensejará uma série de benefícios, tendo em vista

que a área que se propõe afetar ao Grêmio poderá ser compartilhada com os alunos

da escola na realização de atividades educativas, esportivas e de recreação.

Não se pode olvidar, ainda, da importância de investir no esporte como meio de

inclusão e  formação das  crianças  e  jovens,  bem  como o  permanente  estímulo  à

iniciativa privada.

Em face do interesse público contido nesta proposição, solicito de todos os pares

apoio na sua aprovação.

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

para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 4.670/2013

Dá denominação ao trecho de rodovia que menciona.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica denominado Euclydes Marcos Pettersen o trecho da Rodovia LMG-

776 que liga o Município de Itanhomi ao Município de Governador Valadares.

Art. 2° - O Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais - DER-MG -

instalará placas de identificação da denominação do trecho rodoviário de que trata

esta lei em toda a sua extensão.

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

Sala das Reuniões, 5 de novembro de 2013.

Jayro Lessa

Justificação: Euclydes Marcos Pettersen foi um dos primeiros moradores e pioneiro

no  comércio  de  Tumiritinga.  Laborou  como  cafeicultor  e  pecuarista,  entre  outras

atividades.

Neto de alemães, nascido no Rio de Janeiro em 1910, mudou-se para Tumiritinga

em 1939. Teve na família políticos importantes na região, entre os quais o sobrinho

Arcenio Dutra, que foi o primeiro prefeito eleito de Tumiritinga.

Euclydes Marcos Pettersen foi homem que lutou bravamente pelo desenvolvimento

e por isso ficou reconhecido em toda a região.

Assim, é justa a homenagem, motivo pelo qual conto com o apoio dos nobres pares

para aprovar este projeto de lei.

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

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

Regimento Interno.

REQUERIMENTOS

Nº 6.106/2013, do deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado

voto de  congratulações com a empresa Jota  Efe Indústria  e  Comércio  Ltda.  pelo

recebimento  do  prêmio  Os  Melhores  Sabores  do  Brasil,  conferido  pela  Expobev-

Confebrás 2013.

Nº 6.107/2013, do deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com a empresa Cibal Comércio e Indústria de Bebidas Áurea
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Ltda.  pelo  recebimento  do  prêmio  Os Melhores Sabores do Brasil,  conferido pela

Expobev-Confebrás 2013. (- Distribuídos à Comissão de Turismo.)

Nº 6.108/2013, do deputado Dinis Pinheiro, em que solicita seja formulado voto de

congratulações  com  o  Ten.-Cel.  PM  Schubert  Siqueira  Campos  pela  posse  no

Comando de Grupamento de Ações Táticas Especiais. (- À Comissão de Segurança

Pública.)

Nº  6.109/2013,  do  deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  seja

formulado voto de congratulações com a organização não governamental Zeladoria

do Planeta  -  Meio  Ambiente  e Cultura,  por  ter  realizado em 22/10/2013 o  Fórum

Ambiental Mineração Sustentável 2013. (- À Comissão de Meio Ambiente.)

Nº 6.110/2013,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita seja formulado voto de

congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 17º Batalhão de

Polícia Militar, pela atuação na operação, em 29/10/2013, que culminou na prisão de

um indivíduo investigado por cometer vários homicídios e com mandado de prisão em

aberto por homicídio cometido em 2012 e por envolver-se em tráfico de drogas, furto

e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito; e seja encaminhado ao Comando-Geral

da PMMG pedido de providências para que aos militares seja concedida recompensa

pelo relevante serviço prestado à sociedade.

Nº 6.111/2013,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita seja formulado voto de

congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 37º Batalhão de

Polícia Militar, pela atuação na operação, em 30/10/2013, no Bairro Pão de Açúcar,

em Araxá, que culminou na apreensão de um adolescente, além de 6kg de maconha;

e seja encaminhado ao Comando-Geral da PMMG pedido de providências para que

seja  concedida  aos  militares  recompensa  pelo  relevante  serviço  prestado  à

sociedade.

Nº 6.112/2013,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita seja formulado voto de

congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no Batalhão Rotam e

no canil da PMMG, pela atuação na operação, em 2/11/2013, no Bairro Santa Tereza,

em Belo Horizonte, que culminou na apreensão de um adolescente, na prisão de um

homem e na apreensão de drogas; e seja encaminhado Comando-Geral da PMMG

pedido  de  providências  para  que  seja  concedida  aos  militares  recompensa  pelo



472
____________________________________________________________________________

relevante serviço prestado à sociedade.

Nº 6.113/2013,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita seja formulado voto de

congratulações  com  os  policiais  militares  que  menciona,  lotados  no  27º  e  no  2º

Batalhões de Polícia Militar, pela atuação na Operação Impacto, em 1º/11/2013, no

Bairro Santa Efigênia, na zona Sul de Juiz de Fora, que culminou na apreensão de

drogas,  armas  de  fogo  e  quantia  em  dinheiro,  na  prisão  de  três  homens  e  na

apreensão de dois adolescentes; e seja encaminhado ao Comando-Geral da PMMG

pedido  de  providências  para  que  aos  militares  seja  concedida  recompensa  pelo

relevante serviço prestado à sociedade.

Nº 6.114/2013,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita seja formulado voto de

congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 34º Batalhão de

Polícia Militar, pela atuação na operação, em 2/11/2013, no Bairro Santa Terezinha,

em Belo Horizonte, que culminou na apreensão de 3 mil pedras de crack, armas,

aparelhos celulares, aparelho televisor, notebooks e quantia em dinheiro, na prisão de

dois  homens  e  na  apreensão  de  duas  adolescentes;  e  seja  encaminhado  ao

Comando-Geral  da  PMMG  pedido  de  providências  para  que  aos  militares  seja

concedida recompensa pelo relevante serviço prestado à sociedade.

Nº 6.115/2013,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita seja formulado voto de

congratulações com os bombeiros militares que menciona, lotados no 10º Batalhão

de Bombeiros Militar, pela atuação em ocorrência, em 1º/11/2013, no Bairro Antunes,

em  Itaúna,  em  que  ajudaram  no  parto  de  uma criança;  e  seja  encaminhado  ao

Comando-Geral  do  CBMMG  pedido  de  providências  para  que  aos  militares  seja

concedida recompensa pelo relevante serviço prestado à sociedade.

Nº 6.116/2013,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita seja formulado voto de

congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 34º Batalhão de

Polícia Militar, pela atuação na operação, em 31/10/2013, na Pedreira Prado Lopes,

em  Belo  Horizonte,  que  culminou  na  apreensão  de  cerca  de  16kg  de  crack,  no

impedimento a traficantes de drogas de lucrar cerca de meio milhão de reais e na

apreensão de um adolescente; e seja encaminhado ao Comando-Geral da PMMG

pedido  de  providências  para  que  aos  militares  seja  concedida  recompensa  pelo

relevante serviço prestado à sociedade.



473
____________________________________________________________________________

Nº 6.117/2013,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita seja formulado voto de

congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 40º Batalhão de

Polícia  Militar,  pela  atuação  na  operação  conjunta  com  a  Polícia  Federal,  em

30/10/2013,  no  Bairro  Melo  Viana,  em  Ribeirão  das  Neves,  que  culminou  na

apreensão de drogas, armas, munições e veículos; e seja encaminhado ao Comando-

Geral  da  PMMG  pedido  de  providências  para  que  aos  militares  seja  concedida

recompensa pelo relevante serviço prestado à sociedade.

Nº 6.118/2013,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita seja formulado voto de

congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no Batalhão Rotam,

pela atuação na operação, em 25/10/2013, na Praça Rio Branco, no Centro e no

Bairro São Geraldo,  em Belo  Horizonte,  que culminou na apreensão de 15kg de

maconha,  uma  balança  de  precisão,  cinco  cartuchos  calibre  38,  R$609,00  e  um

revólver calibre 38 e na prisão de três homens e uma mulher; e seja encaminhado ao

Comando-Geral  da  PMMG  pedido  de  providências  para  que  aos  militares  seja

concedida recompensa pelo relevante serviço prestado à sociedade.

Nº 6.119/2013,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita seja formulado voto de

congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 14º Batalhão de

Polícia  Militar,  pela  atuação,  em  30/10/2013,  em  Ipatinga,  na  Operação  Impacto,

conjunta com a Polícia Civil, que culminou na apreensão de drogas, três balanças de

precisão, um revólver calibre 32 e quantia em dinheiro, na prisão de dois homens e

na  apreensão  de  oito  adolescentes;  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  6.120/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados  ao Tribunal  de  Justiça  e  aos  juízes  das  varas  de  fazenda  pública

municipal das Comarcas de Contagem e de Belo Horizonte as notas taquigráficas da

56ª Reunião Extraordinária dessa comissão; cópia dos documentos que menciona; e

pedido  de  informações  sobre  as  questões  que  apresenta,  relacionadas  com  a

situação dos moradores das Vilas Esporte Clube, Itaú, PTO e Samag. (- À Mesa da

Assembleia.)



474
____________________________________________________________________________

Nº 6.121/2013, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja formulada

manifestação  de  aplauso  aos  policiais  militares  que  menciona,  lotados  na  96ª

Companhia Tático-Móvel do 41º Batalhão de Polícia Militar, pela prisão de um homem

e pela apreensão de um adolescente com 1.243 buchas de maconha na região do

Barreiro, em Belo Horizonte.

Nº 6.122/2013, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja formulada

manifestação  de  aplauso  aos  policiais  militares  que  menciona  pela  prisão  dos

envolvidos  na  morte  do  Sgt.  PM Silmar  Pinheiro  da  Silva,  em Belo  Horizonte.  (-

Distribuídos à Comissão de Segurança Pública.)

Nº  6.123/2013,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Secretaria  de  Meio  Ambiente  pedido  de  informações  sobre  a

metodologia de apuração do critério referente às unidades de conservação, com o

envio a esta Casa das memórias de cálculo referentes às apurações desse critério no

mês de janeiro de 2013, especificamente dos Municípios de Belo Horizonte, Confins,

Chapada Gaúcha e Januária. (- À Mesa da Assembleia.)

Nº  6.124/2013,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretária de Defesa Social pedido de providências para aumentar o

efetivo policial e para a melhoria da infraestrutura e dos equipamentos utilizados na

segurança pública do Distrito de Córrego do Ouro, no Município de Campos Gerais. (-

À Comissão de Segurança Pública.)

Do deputado Anselmo José Domingos em que solicita seja comunicada ao Plenário

a criação da Frente Parlamentar em Defesa dos Comerciários. Subscrevem termo de

adesão à criação da referida frente parlamentar as deputadas Ana Maria Resende,

Liza  Prado,  Luzia  Ferreira,  Maria  Tereza  Lara  e  Rosângela  Reis  e  os  deputados

Adelmo Carneiro Leão, Alencar da Silveira Jr., André Quintão, Antônio Carlos Arantes,

Antônio Genaro, Antonio Lerin,  Bonifácio Mourão, Braulio Braz,  Cabo Júlio,  Carlos

Henrique,  Carlos  Mosconi,  Carlos  Pimenta,  Celinho  do  Sinttrocel,  Célio  Moreira,

Dalmo  Ribeiro  Silva,  Duarte  Bechir,  Duilio  de  Castro,  Elismar  Prado,  Fabiano

Tolentino,  Fábio  Cherem,  Fred  Costa,  Gilberto  Abramo,  Glaycon  Franco,  Gustavo

Perrella,  Gustavo  Valadares,  Hélio  Gomes,  Hely  Tarqüínio,  Ivair  Nogueira,  Jayro

Lessa,  João Leite,  João Vítor  Xavier,  Juarez Távora, Juninho Araújo, Lafayette de
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Andrada, Leonardo Moreira, Luiz Henrique, Luiz Humberto Carneiro, Mário Henrique

Caixa,  Marques  Abreu,  Neider  Moreira,  Neilando Pimenta,  Paulo  Lamac,  Pinduca

Ferreira, Rogério Correia, Romel Anízio, Rômulo Veneroso, Rômulo Viegas, Sargento

Rodrigues, Sávio Souza Cruz, Sebastião Costa, Tadeu Martins Leite, Tenente Lúcio,

Tiago Ulisses, Tony Carlos, Ulysses Gomes e Vanderlei Miranda.

Questão de Ordem

O deputado Tadeu Martins Leite - Com toda certeza, presidente, até porque o que

tenho a falar  neste momento é de extrema importância para nosso estado. Quero

denunciar algo que está acontecendo. Nesta manhã, iniciou-se um problema que já

venho denunciando  aqui  há  algum tempo.  Hoje  grande parte  da  região  da Serra

Geral, no Norte de Minas - Janaúba e parte de Nova Porteirinha -, está praticamente

isolada de Minas  Gerais.  Desde as 10 horas da  manhã acontece um apagão na

região. Em que pese à melhor intenção da Cemig, ela está prevendo que a energia

voltará apenas na quinta-feira ou na sexta-feira desta semana. Hospitais estão sem

funcionar, assim como telefones. O comércio está totalmente parado desde hoje pela

manhã. Isso é um absurdo. Na semana passada mesmo denunciei nesta tribuna a

falta de compromisso da Cemig com o Estado de Minas Gerais, especificamente com

nossa  região,  o  Norte.  Agora  recebo  essa  notícia  de  moradores,  de  pessoas  de

Janaúba e Nova Porteirinha que estão isoladas no Estado. Infelizmente, telefone não

funciona.  Podemos até tentar  ligar  para lá agora. As pessoas também estão sem

água por falta de energia. Parece-me que o problema aconteceu numa subestação da

região, e, nesses três municípios, mais de 30 mil usuários estão sem energia elétrica.

Gostaria de pedir, neste momento, que a Cemig se envolva o mais rápido possível

nessa questão, porque o que estamos discutindo aqui não é só uma faltinha de luz

aqui  ou  ali.  O  hospital  da  cidade,  o  comércio,  a  água  e  o  telefone  não  estão

funcionando por causa desse problema de energia que está acontecendo naquela

região. Vamos ter responsabilidade. Já pagamos uma das contas de luz mais caras

de  todo  o  Brasil,  por  isso  necessitamos,  pelo  menos,  de  manutenção  e  de

atendimento  de  qualidade  para  a  população.  Infelizmente,  quem  está  passando,

neste momento, por essa falta de energia é a Serra Geral, mas poderíamos ver isso

também em outra região do Norte de Minas ou do nosso Estado de Minas Gerais. Em
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Montes Claros, recentemente, aconteceu a mesma coisa. As pessoas da cidade de

Janaúba e de Nova Porteirinha estão desesperadas, porque tiveram a notícia de que

apenas na sexta-feira as coisas vão se normalizar na cidade. É um absurdo o que

está  acontecendo,  neste  momento,  naquela  região.  Peço,  sim,  encarecidamente,

finalizando minhas palavras, caro presidente, mais responsabilidade e uma resolução,

pelo menos rápida e imediata, por parte da Cemig aqui em Minas Gerais.

Oradores Inscritos

O presidente - Com a palavra, o deputado Carlos Mosconi.

O  deputado  Carlos  Mosconi*  -  Sr.  Presidente,  parlamentares,  gostaria  de

cumprimentar todos os presentes, inclusive o presidente da Funed, que se encontra

aqui, Sr. Augusto Monteiro Guimarães. É uma honra para esta Casa recebê-lo nesta

tarde.

Gostaria, Sr. Presidente, de fazer alguns comentários sobre o andamento do projeto

de lei, que tivemos a oportunidade de levar a Brasília. O deputado Pompílio Canavez

esteve  conosco,  quando  levamos  até  lá  616  mil  assinaturas  do  Programa

Assine+Saúde.  Fomos  recebidos  pelo  presidente  da  Câmara  dos  Deputados,

deputado Henrique Eduardo Alves,  e por  vários  deputados de Minas Gerais  e de

outros  Estados.  Eles  nos  receberam da melhor  maneira  possível  e  nos  deram  o

alento de que o projeto de iniciativa popular, que visa a melhorar o financiamento da

saúde no País, pudesse ter um caminho positivo. Foi esta, aliás, a afirmação que

tivemos  naquela  oportunidade.  Na  semana  passada,  Sr.  presidente,  estive  em

Brasília, exatamente para ter a informação sobre o andamento desse projeto. Lá, me

reuni  com deputados de diversos  partidos e  deles  recebi  a informação de que o

projeto  estava  caminhando  com  muita  dificuldade  e  já  havia  passado  por  uma

comissão.  Mas  havia  uma  dificuldade  muito  clara,  da  parte  das  lideranças  do

governo, para que o processo tivesse andamento. Algumas modificações já estavam

sendo introduzidas ao projeto, porque o projeto pretendia, basicamente, que a União

contribuísse com 10% do seu orçamento bruto para o financiamento da saúde no

País.  Esse  percentual  não  estava  sendo  aceito  pela  União,  e  algumas  opções

estavam sendo propostas. Muito bem, acho que isso é democrático. Talvez, os 10%

não sejam possíveis, mas vamos ver o que será. Já vi o projeto lá três vezes, mas é
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lamentável que, até agora, a discussão não tenha ocorrido em Plenário.

De antemão, a União deverá resolver ou diminuir esse percentual sem discussão.

Se  isso  não  for  possível,  não  o  fará?  Não  é  bem  assim.  De  um  lado,  temos  a

arrecadação  da  União  aumentando todos  os  dias,  batendo todos  os  recordes,  e,

quando se fala em gasto com a saúde, não é possível discuti-lo?

As coisas, mesmo com dificuldade, estão caminhando. Algum percentual, não em

relação à receita bruta, mas à receita corrente líquida, que propõe 18% e que seria

quase  igual  aos  10%,  mas  que  está  caindo  para  15%,  12%  da  receita  líquida.

Falávamos em valores de R$40.000.000.000,00 por ano no projeto original dos 10%,

mas,  se  formos  aprovar  o  que  pretende  a  União,  vamos  cair  para

R$8.000.000.000,00, R$9.000.000.000,00, o que, naturalmente, não será suficiente

para o atendimento das necessidades da saúde no País.

As coisas estão caminhando, mas quero alertar  para a dificuldade do problema.

Tivemos a preocupação de levar esse projeto lá, na primeira quinzena de agosto, de

tal maneira que teríamos os meses subsequentes do segundo semestre para que

pudesse  passar  pelas  comissões,  ser  discutido  e  encaminhado  ao  Plenário.

Esclareço que o projeto tem de ser votado duas vezes no Plenário da Câmara e duas

vezes no Plenário do Senado. Assim, teríamos tempo para isso. Acreditamos que, no

ano que vem, como é ano eleitoral, pode não ser possível a aprovação desse projeto.

Portanto, se ele não for aprovado este ano, ficará difícil aprová-lo, em vista do tempo.

Dificilmente essa aprovação poderá ocorrer no ano que vem. A pressão agora se faz

necessária.  É  bom  que  conversemos  com  os  parlamentares  com  quem  temos

convivência,  a  fim  de que  esse  andamento  possa ser  apressado  e,  ao  final  das

contas, possamos ter pelo menos o alento de que alguma mudança ocorra no ano

que vem em relação à saúde.

Deputado Duarte Bechir, peço-lhe mais um minuto para concluir meu raciocínio. Se

esse  projeto  não  for  aprovado  no  próximo  ano,  vamos  enfrentar  dificuldades

crescentes, dificuldades maiores na área da saúde. As coisas vão acontecendo de tal

maneira, que vamos percebendo a falta de planejamento na área da saúde como um

todo,  e  as  consequências  estão  aí.  De um lado,  vemos,  por  exemplo,  as  santas

casas, que contaram agora com uma iniciativa do governo, do Ministério da Saúde,
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na renegociação das dívidas desses hospitais, prolongando-as para 15 anos. Houve

também algumas outras medidas no sentido de atenuar o grave problema por que

passam  os  hospitais  filantrópicos  no  Brasil,  cujas  dívidas  são  absolutamente

impagáveis.  Basta  dizer  que a  Santa  Casa de Belo  Horizonte  deve  por  volta  de

R$200.000.000,00;  a  Santa  Casa  de  São  Paulo,  quase  R$300.000.000,00;  e  as

santas casas do Brasil, os hospitais filantrópicos de maneira geral, têm um somatório

de dívidas da ordem de R$15.000.000.000,00. Percebemos que essas dívidas não

são possíveis de ser pagas. A iniciativa do governo visa a tornar factível, se isso é

possível, o pagamento dessas dívidas, fazendo com que elas sejam estendidas até

15 anos e com juros mais baixos.

Pois  bem,  fazemos  algumas  indagações.  O  problema  foi  resolvido?  Há  um

encaminhamento para que surja uma solução em que não haja mais endividamento

por parte dos hospitais? Não. Não tocaram nessa questão, deputado Doutor Wilson,

deputado Antônio Carlos. Essa questão foi deixada de lado. Então, os hospitais vão

fazer de conta que vão pagar a dívida, porque não vão pagá-las, pois será em 15

anos.  Que  dívida  é  essa  por  15  anos  e  com  juros  baixos?  Tudo  bem.  O

endividamento  vai  continuar,  deputado  Almir  Paraca.  O  que  está  fazendo  esses

hospitais se tornarem endividados? É exatamente o subfinanciamento do SUS e sua

tabela totalmente defasada. Não sei se vale a pena, em um momento como esse,

fazer  um  reajuste  da  tabela.  Não  sei  se  isso  será  possível,  será  válido,  ou  será

conveniente.  Talvez  possamos  mudar  o  sistema,  o  modelo,  por  meio  de

“contratualização”, e não pagar mais por procedimento. Se não abordarmos a raiz do

problema,  ele  continuará.  No  ano  que  vem,  os  hospitais  estarão  endividados

novamente e não poderão fazer frente às suas necessidades.

O deputado Duarte Bechir (em aparte) - Caro deputado Carlos Mosconi, ao falar em

saúde pública, em Minas Gerais, V. Exa. é, sem dúvida alguma, uma das maiores

autoridades, o maior conhecedor. Também no Congresso, como deputado federal, foi

V. Exa. quem colocou em debate as melhorias da instituição do SUS e, claro, está

hoje aqui discutindo conosco as necessidades do aprimoramento. Deputado Carlos

Mosconi,  é  inevitável  dizer  que o financiamento do  sistema de saúde precisa ser

levado mais a sério.
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Em relação à fala de V.  Exa.,  nesta Assembleia,  indicamos ao governo federal,

através das assinaturas, a necessidade do Mais Saúde, para que o governo, assim

como os estados e municípios, tenha o mínimo de aplicação na saúde, para dar à

população a resposta que esta tem buscado. Vemos, deputado Carlos Mosconi, que

os municípios estão falidos. Prefeitos assumem para si todas as responsabilidades do

município, e, não tendo a mão do governo federal para ajudar, são os municípios os

primeiros a ser chamados ao trabalho, mesmo sem condições de assim fazê-lo, por

não terem recursos.

A fala de V. Exa. é de uma autoridade e, mais do que isso, é de alguém que vive o

dia a dia da saúde. Não basta, deputado Carlos Mosconi, saber entender o que está

escrito.  É  preciso  viver  o  que  está  acontecendo,  e  V.  Exa.  se  constitui  nessa

autoridade,  que  engrandece  o  Estado  nesta  Casa,  com  a  atuação  serena  e

comprometida  que tem tido  para  com Minas  Gerais.  Parabéns  pela  fala.  Era  tão

somente isso, deputado.

O deputado Carlos Mosconi* - Agradeço muito o aparte de V. Exa., que enriquece

muito o meu pronunciamento.

Antes  de  passar  a  palavra  ao  deputado  João  Leite,  gostaria  de  fazer  uma

observação.  De  um  lado,  vemos  a  tentativa  de  sobrevivência  dos  hospitais

filantrópicos do Brasil com essa medida tomada de Brasília, que não vai ao âmago da

questão, fica na periferia do problema. Vamos lá para ver o que vai acontecer no ano

que vem; certamente haverá problema novamente.

Por  outro  lado,  deputado  João  Leite,  nestes  dias  teremos  a  chegada  de

aproximadamente 4 mil  médicos cubanos, a quem eu aqui,  desta tribuna, dou as

boas-vindas.  Espero  que  sejam  felizes  no  Brasil  e  atendam  bem  à  população

brasileira, porque essa será a função deles em nosso país. Esses médicos cubanos

vêm, pelo que dizem, com a bandeira da solidariedade ao Brasil,  com o que não

concordo  de  maneira  alguma.  Não  é  isso.  Eles  virão  com  salário  para  exercer

trabalho profissional. Podem ser solidários, até agradecemos a solidariedade, mas o

que esses 4 mil farão aqui - e sei que agora chegarão a 12 mil médicos estrangeiros -

é trabalhar. O que não tinha sido dito antes está sendo dito agora. Espero que eles

sejam bem recebidos, como recebemos bem os estrangeiros que vêm ao nosso país.
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Quem vem para trabalhar recebemos de braços abertos, e é assim que temos de

fazer, essa é a nossa índole. O que não podemos fazer é rasgar as leis brasileiras,

não podemos desprezar o que acontece no Brasil.

Então, ao mesmo tempo que chegaram esses médicos cubanos, dias atrás tivemos

o exame do Revalida.  Fizeram esse exame 1.590 médicos brasileiros,  bolivianos,

peruanos, principalmente médicos brasileiros formados no exterior. O que aconteceu

com eles...

O deputado João Leite (em aparte) - Os cubanos não fizeram o exame.

O  deputado  Carlos  Mosconi*  -  Os  cubanos  não  fizeram  porque  agora  eles  se

abstêm para que não fique evidente o resultado. Antes eles faziam o exame, e o

resultado deles era o mesmo dos demais médicos que citei  agora.  Era a mesma

coisa.  Noventa  por  cento  dos  médicos  que fizeram o Revalida foram reprovados.

Imaginem, quase 1.600  médicos.  Apenas  150,  160 médicos  foram aprovados,  ou

seja, houve 90% dos médicos reprovados.

Parece uma incoerência muito visível isto: de um lado, chegam os médicos que

vêm trabalhar no Brasil com um salário bom; porém, não serão eles que irão ganhar,

e sim o país deles, pois foi feito um acordo com a Organização Pan-Americana de

Saúde, R$10.000,00 para cada um. Os cubanos vêm e não fazem o exame. E, ao

mesmo tempo, 1.600 médicos fazem o exame, e quase todos são reprovados. Será

que é justo isso? É coerente essa atitude? Gostaria de saber.

Uns podem trabalhar no Brasil sem fazer exame nenhum. “Não, mas vou fazer um

curso de três meses”. Mas um curso de três meses é suficiente?! Podem fazer curso

de três meses, seis meses, um ano, não tem importância. Mas o que eu e o que o

Brasil queremos saber é se eles têm condições técnicas, profissionais, médicas para

exercer a profissão no País. Por que não temos o direito de saber? Não temos juízes

no Brasil? Então, vamos trazer juízes de fora do País e não vamos saber como eles

são, se são competentes. Não temos promotores? Então, vamos trazer promotores

de fora do Brasil sem saber qual a formação que eles têm. Não temos engenheiros?

Então, vamos tomar essa providência também.

Há  uma  incoerência  nessa  questão.  “Mas  eles  vão  ficar  um  tempo

determinado.”Quem disse  que ficarão por  tempo determinado aqui?  “Terminado o
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prazo, eles vão querer ir embora.” Podem dizer que os médicos do Brasil não querem

estar lá. Essa é que é a questão.

Deputado João Leite, já lhe concederei aparte.

Os médicos brasileiros não querem ir porque, ao contrário dos médicos de Cuba,

eles conhecem a situação das cidades para onde eles vão. E elas não têm estrutura

nenhuma. Os médicos cubanos não a conhecem, eles estão vindo no escuro. Os

brasileiros  dizem  que  lá  não  há  condições  de  exercer  a  profissão.  Não  houve

planejamento,  condição, investimento na saúde para que se pudesse providenciar

que o médico, formado ou aqui ou no exterior, fosse tranquilamente para um lugar

que não tem essa estrutura.

Podem achar que isso resolverá o problema, mas nem de longe vai resolver. Isso

pode atenuar minimamente, porque o médico conversará com as pessoas. Vai dar

uma  sensação  de  que  agora,  de  repente,  melhorará.  Mas  nem  de  longe,  caro

deputado João Leite, a situação será solucionada com essa providência.

O  deputado  João  Leite  (em  aparte)  -  Deputado  Carlos  Mosconi,  no  sábado  a

presidenta Dilma fez reunião de emergência com 15 dos 39 ministros. Na verdade,

não cabem 39 ministros; só no Itaquerão, estádio do Corinthians, para caberem os

39. Ela não conseguiu fazer ainda uma reunião com os 39. Ela cobrou, está aqui a

manchete do jornal  Zero  Hora,  do  Rio  Grande do Sul:  “Dilma cobra agilidade de

ministros para acelerar projetos no Rio Grande do Sul”. Ela está cobrando a ponte do

Guaíba, as Rodovias 448, 386 e a duplicação da Pelotas-Rio Grande. Um dos mais

cobrados  na  reunião  foi  o  titular  da  Saúde,  Alexandre  Padilha.  Dilma  quis  saber

detalhes  sobre  a  chegada  dos  profissionais  do  Mais  Médicos  aos  municípios  e

determinou total empenho para que o programa, que deverá ser uma das principais

bandeiras de campanha, ande. O ministro precisou detalhar ainda o andamento da

construção das unidades de pronto atendimento - UPAs - no Rio Grande do Sul. São

previstas  34  UPAs,  mas,  até  agora,  apenas  5  saíram  do  papel,  segundo  o  site

governamental.  Foi  uma guerra  entre  Dilma  e  o  ministro  Padilha;  ela  quer  mais

médicos cubanos no Rio Grande do Sul e a construção das obras nesse estado. É a

presidenta mineira mesmo ou é gaúcha?

O deputado Carlos Mosconi* - Fala “tchê” ou fala “uai”? Pois é, caro deputado João
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Leite. Veja bem, essa questão mostra as contradições do governo. A pressa para

chegarem os médicos é porque o ano que vem está chegando, essa é a verdade.

Quando falo de planejamento inadequado, malfeito, são as UPAs. V. Exa. sabe que

há centenas de UPAs no Brasil construídas, terminadas, e não funcionando porque

quem as mantém, quem as banca são as prefeituras, que não têm dinheiro para isso.

Lá em Poços de Caldas foi feita uma UPA. Toda hora sai  na TV que há não sei

quantas UPAs no Ceará sem funcionar porque os municípios têm receio. Dizem que

não  têm  como contratar  esses  profissionais  porque  não  terão  recursos  para  sua

manutenção. São esses os equívocos com que precisamos conviver sem nenhum

sinal  de  melhora  para  uma  área  tão  importante  do  País:  a  saúde.  Obrigado,

deputados.

* - Sem revisão do orador.

O presidente - Com a palavra, o deputado Duilio de Castro.

O deputado Duilio de Castro - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados,

público que nos honra com a presença, todos os mineiros que nos acompanham pela

TV Assembleia, saúdo-os.

Sr. Presidente, abordo um assunto de importância muito grande, tenho certeza de

que é preocupação de todos os deputados, todas as deputadas e do presidente desta

Casa,  assim  como  de  todos  os  mineiros  e  de  todos  os  brasileiros,  que  são

exatamente essas ações propostas através do Plano Nacional de Educação - PNE -,

que  pedem,  infelizmente,  o  fechamento  das  Apaes.  Estamos  preparando,  Sr.

Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, um grande movimento na cidade de

Sete  Lagoas.  Queria  aproveitar  e  convidar  a  todos  que  estão  aqui  conosco  a

comparecer, no sábado de manhã, às 9 horas, na pracinha da feirinha, no entorno da

Lagoa Paulino, em Sete Lagoas, para realizarmos o primeiro ato público contra mais

uma decisão do governo federal de, infelizmente, não apoiar as políticas inclusivas

que a população quer. Infelizmente, tomaram uma decisão de criar, dentro do PNE,

um novo sistema de inclusão, que significa reunir os jovens, os alunos atendidos pela

Apae e sentenciar-lhes: “Temos de matriculá-los nas escolas regulares, nas escolas

normais”.

Ora, deputados, deputadas, hoje as próprias escolas regulares não têm condições
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de receber nem os alunos ditos normais, porque precisam de nova estruturação -

essa é a nossa realidade. Nossa educação precisa de nova estruturação. Precisamos

oferecer  salários  dignos  aos  professores,  precisamos  de  segurança  dentro  das

escolas, propiciar aos professores condições de darem aula, precisamos de logística,

de  informatização.  As  escolas  de  Primeiro  Mundo  hoje  já  têm  tablets,  já  têm

computadores, já têm toda uma logística de informática para preparar o aluno para o

futuro.

Agora,  vem o  governo com essa nova  proposta,  que  está  no  Senado  Federal,

querendo modificar a inclusão dessas pessoas, desses alunos da Apae nas escolas

normais,  que  não  estão  preparadas.  Quem  dera  nossas  escolas  estivessem

preparadas para receber esses alunos, seria uma maravilha. Mas, não. O governo

deveria, em vez de uma proposta dessas ao PNE, fazer um trabalho de federalização

das Apaes. É trabalho, é responsabilidade do governo federal assumir para si todo o

ensino dessas pessoas, desses alunos especiais que a Apae acolhe. Infelizmente,

vemos,  por  essa  nova proposta,  que o  governo  está  muito  mais  preocupado em

contar com a matrícula desses alunos nas escolas normais, para contar números, do

que em instaurar políticas públicas inclusivas, vez que a escola não está preparada.

Na verdade, precisamos modernizar as Apaes, transformar seu atendimento, não só

nas  oficinas,  mas  dotá-las  de  meios  para  tratamento  odontológico,  tratamento

médico, transformá-las em unidades de ensino bancado pelo governo federal, para

que  elas  contem  com  recursos  do  governo  federal  para  se  transformarem  numa

grande escola inclusiva. Não é sensato remover esses alunos e tentar colocá-los em

escolas normais, que não estão preparadas. Aí, sim, vai haver  bullying, aí, sim, vai

haver  discriminação,  porque  ali  não  há  ambiente  preparado,  não  há  professores

qualificados  e  habilitados  para  resolver,  para  educar  e,  principalmente,  para

acompanhar  essas  pessoas  especiais  que  vieram  ao  mundo  e  que  precisam  de

tratamento especial. Elas precisam de uma escola apropriada, uma escola preparada

para recebê-las.

Essa não é a proposta que está no PNE. Fiz um levantamento, e, na verdade, o

governo  vem,  há  bastante  tempo,  modificando,  tentando  fazer,  cada  vez  mais,

propostas que não são de interesse da população. Se perguntarem à população se
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essa é a proposta que ela quer para, principalmente, os pais que dependem daquela

escola e que têm uma pessoa especial em casa, 100% responderão que não. Então o

governo, mais uma vez, não ouve a população.

Temos vários decretos, como os de 2007, 2008, 2010 e 2011, e agora um novo

substitutivo em 2011, que é o relatório substitutivo dentro do PNE. Ficamos indagando

de onde saiu uma proposta dessa.

Vamos sair em defesa das Apaes. É esse ato público que faremos em Sete Lagoas.

Vamos dar o pontapé inicial, neste sábado, às 7 horas da manhã. Vamos receber

inúmeras lideranças federais, senadores, deputados estaduais, prefeitos das regiões,

a população e a escola. Vamos para as ruas tentar sensibilizar o governo federal e

dizer que as Apaes precisam estar abertas, necessitam de injeção de recursos para

serem transformadas numa grande escola de ensino, com profissionais preparados

para  atender  a  essas  pessoas  especiais.  Infelizmente,  hoje  não  vemos  políticas

públicas assumidas pelo governo federal. E sabemos que a responsabilidade de fazer

esse trabalho é dele. Muitas vezes esses recursos que chegam do governo federal,

por  meio  de  convênio  realizado  com  os  municípios,  são  insuficientes.  As  Apaes

trabalham  muito  mais  com  as  pessoas  que  ajudam  de  coração,  realizando  um

trabalho que é de responsabilidade do governo federal.

O  deputado  Bosco  (em  aparte)*  -  Prezado  deputado  Duilio  de  Castro,  quero,

inicialmente, cumprimentá-lo por trazer a esta tribuna, na reunião de hoje, um assunto

tão relevante quanto esse da questão das nossas Apaes, que diz respeito à Meta 5

do Plano Nacional  de Educação,  aprovado pelo Congresso Nacional,  pela grande

maioria dos deputados federais deste país, e que agora tramita no Senado Federal,

correndo o risco de ter uma alteração na Meta 5, sob a orientação do governo federal,

por meio do MEC.

Já  tivemos  a  oportunidade  de  nos  manifestar  em  Brasília,  nesta  Assembleia

Legislativa,  juntamente  com  V.  Exa.  e  com  o  presidente  Dinis  Pinheiro,  em

solidariedade  às  Apaes.  Conhecemos  muito  bem  o  trabalho  realizado  por  essas

entidades.  Eu  diria,  caro  deputado  Duilio  de  Castro,  feliz  do  Brasil,  que  tem  um

sistema apaeano, feliz dos estados e municípios que hoje contam com uma estrutura,

com uma sede da Apae. Sabemos que essa clientela, essas pessoas assistidas pelas
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Apaes, é de alunos que, realmente, são portadores de necessidades especiais, que

precisam de um carinho todo especial, todo diferenciado, uma atenção especial de

profissionais altamente qualificados e preparados. Sabemos, também, que a grande

maioria  desses  alunos  hoje  atendidos  pelas  Apaes  não  tem  condições  de  ser

atendida nas nossas escolas regulares, quer seja de âmbito municipal, estadual e até

mesmo  federal.  Nossas  escolas,  de  fato,  como  V.  Exa.  disse,  bem  como  os

profissionais não estão preparados para receber esses alunos. Temos hoje salas de

aula com 35, 40 alunos, quando, na verdade, esses alunos que hoje são atendidos

pela Apae demandam, às vezes, um profissional em tempo integral para cuidar de

um, dois, três alunos, no máximo. Então estamos na expectativa, estamos com V.

Exa., com a Assembleia de Minas, para poder, realmente, manifestar o nosso apoio

em  favor  da  Apae.  Queremos  dizer  ao  Senado  Federal  que  não  cometa  essa

injustiça, que não cometa mais esse erro, sobretudo com as nossas Apaes, alterando

a Meta 5 do Plano Nacional de Educação. Queremos e somos pela manutenção da

Meta  5  do Plano Nacional  de  Educação,  de  acordo com aquilo  que foi  votado e

aprovado no Congresso Nacional.

O deputado Duilio de Castro - Para terminar esse assunto, pois também há outro

importante, quero agradecer ao presidente desta Casa, que é um parceiro desse ato

público;  ao  prefeito  de  Sete  Lagoas  e  a  toda  sua  equipe  de  trabalho;  aos

comerciantes;  a  todos  que de  alguma maneira  estão  envolvidos  nesse  ato.  Sete

Lagoas estará de braços abertos esperando os deputados que,  com certeza,  são

parceiros e têm ideia de que precisamos melhorar cada vez mais as políticas públicas

para as pessoas especiais, para os alunos especiais.

Presidente, tenho outro assunto que não dará tempo de abordar, mas que tenho

trazido muito a esta Casa e vou continuar a fazê-lo. Precisamos mudar o perfil de

ação que, infelizmente, o Brasil tem adotado para seus federados: o massacre que se

faz aos municípios mineiros. Infelizmente essa é a política do governo federal. Trouxe

aqui o jornal  O Tempo,  que vem mostrando que 71 prefeituras prometem parar, no

mínimo, dois dias, em protesto contra a falta de recursos. Eles prometem fazer um

ato  público  em frente  à  Receita  Federal  de  Montes  Claros  e  de  Belo  Horizonte.

Deveriam  fazer  esse  ato  público  em  frente  à  porta  da  presidente  Dilma.  O  que
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estamos vendo aqui é impossível. Vou citar somente duas cidades, mas elas não são

diferentes  das  outras.  Neste mês,  Porteirinha  receberia  um recurso  do  Fundo de

Participação  de  Municípios  de  R$623.000,00,  mas  houve  um  bloqueio  de

R$546.00,00  nesse  fundo.  A cidade  de  Gameleira  receberia  R$207.000,00,  mas

houve uma retenção de R$200.000,00 no seu Fundo de Participação dos Municípios.

Para quem quiser  ler,  está no jornal  O Tempo.  Isso é inaceitável.  É impossível  a

sobrevivência das prefeituras com esse modelo de Federação implantado no Brasil.

Dos recursos arrecadados pelos impostos que nós pagamos - que não é pouco, pois

corresponde a quase 40% daquilo que recebemos - 70% vai para Brasília. Ali está

toda a concentração dos recursos, e o dinheiro não chega aos municípios.

Hoje os prefeitos estão trabalhando, estão sendo eleitos para serem despachantes

da presidente Dilma, para assinarem, para pagarem os convênios decididos atrás de

uma mesa em Brasília. Mas lá eles não conhecem a situação de cada município não

só  de  Minas  Gerais  mas  do  Brasil  inteiro.  Quem  conhece  as  necessidades  das

políticas públicas municipais são os vereadores, os prefeitos, as pessoas que vivem

na  cidade.  Criam  cada  vez  mais  convênios,  jogam  em  cima  do  município  a

responsabilidade operacional. Dão a máquina, mas o operador, o óleo e o cascalho é

de responsabilidade do município. Dão a ambulância, mas o motorista, a gasolina, a

manutenção é do município. Isso não é diferente nas creches, não é diferente nos

programas de saúde, nos PSFs e nos ESFs dos municípios. E não há Cristo que

consiga achar uma boa matemática para produzir políticas públicas com os recursos

que chegam ao município. Os prefeitos ficam ali para assinar e pagar os convênios

produzidos em Brasília e que muitas vezes não são necessidade do município.

Precisamos levar essa reivindicação, precisamos fazer um grande ato público na

porta  da  presidente.  Temos  de  dizer  que  precisamos  votar  o  pacto  federativo,

precisamos  votar  a  reforma tributária,  precisamos  que  os  recursos  cheguem  aos

municípios  para  que produzam as políticas  públicas  que os gestores  prometeram

quando  das  eleições.  Isso  infelizmente  não  está  acontecendo.  Mais  uma  vez

chamamos a atenção, pois precisamos fazer esse ato em favor dos gestores, em

favor dos municípios, não só do povo mineiro mas também do povo brasileiro.

O deputado Bosco (em aparte)* - Deputado Duilio de Castro, gostaria apenas de
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fazer uma correção. Quando aparteei V. Exa. para tratar da importante questão da

Apae, fiz referência à Meta 5 do plano nacional, mas minha intenção foi me referir à

Meta 4. É essa que queremos que o Congresso Nacional mantenha na íntegra, como

foi votada anteriormente.

O deputado Duilio de Castro - Bem lembrado, deputado Bosco, mas a população

que está acompanhando esse assunto sabe disso. Reitero o convite para que todos

participem do evento desse sábado, que será o pontapé inicial, dado mais uma vez

por esta Casa. Queremos fazer esse ato público em todo o Estado, para mostrar que

Minas Gerais está atenta às necessidades e, principalmente, ao desejo da família

mineira e brasileira. Obrigado, presidente.

* - Sem revisão do orador.

O presidente - Com a palavra, o deputado Pompílio Canavez.

O deputado Pompílio Canavez* - Boa tarde, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.

Deputadas,  público  que  nos  acompanha  pela  TV  Assembleia  ou  pela  Rádio

Assembleia.  Fiz  inscrição,  presidente,  para  falar  um  pouco  do  Sul  de  Minas,

especialmente sobre o Lago de Furnas e a economia da região, mas, antes, gostaria

de  comentar  a  fala  do  deputado  Carlos  Mosconi  e  parte  do  pronunciamento  do

deputado João Leite.

Sou  membro  da  Comissão  de  Saúde  e,  realmente,  participei  da  coleta  de

assinaturas por mais recursos para a saúde em nosso país, com um investimento

maior do governo federal, que tem sua parte nisso. Mas não podemos nos esquecer

da parte que cabe ao governo do Estado, que historicamente não vem aplicando na

saúde os 12% a que a Constituição o obriga, o que deixa os municípios em uma

situação bastante complicada. Mas, como dizia, fui um dos que buscaram assinatura

por mais e novos recursos na área da saúde, porque de fato acredito nisso. Mas isso

não é tudo, até porque o projeto de iniciativa popular está no Congresso, e creio que,

apesar das dificuldades que já existem ou que vão surgir, ele será aprovado.

Quero agora falar das críticas ao programa Mais Médicos feitas aqui. Ora, o povo

brasileiro aprovou amplamente esse programa, como é sobejamente sabido. É um

programa vitorioso  e  importante.  A presidenta  Dilma  ouviu  o  clamor  das  ruas  e,

realmente, tomou uma atitude de governo. Primeiro, abriu as inscrições para que os
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médicos brasileiros pudessem ocupar as vagas nas periferias das grandes cidades e

nos municípios do interior do Brasil. Depois, prorrogou o prazo para essa inscrição,

mas infelizmente  os médicos brasileiros  que se inscreveram, por  razões pessoais

acabaram desistindo. Esse é um direito que têm; eles têm o direito de não querer

ficar. Foi depois disso que a presidenta Dilma abriu a possibilidade de inscrição para

os médicos estrangeiros. Aí, um grande número de médicos cubanos se inscreveram,

e muitos deles já estão no Brasil. Aliás, a presidenta Dilma declarou recentemente

que em dezembro haverá uma nova etapa de inscrição. Primeiro, novamente para os

médicos brasileiros que queiram ajudar o Brasil, trabalhando na periferia das grandes

cidades e no interior do Estado e do País. Findo esse prazo, se não houver inscrições

em  número  suficiente,  vamos  abrir  as  inscrições  novamente  para  os  médicos

estrangeiros.

Até março,  deputado Doutor  Wilson Batista,  os  médicos estrangeiros  que estão

chegando e os outros que ainda chegarão atenderão a uma população do tamanho

da população da Argentina.  Essa população não tem médico e às vezes precisa,

como já falei aqui, de coisas simples - uma cadeira, uma mesa, e um médico que

peça ou faça um exame, converse. Muitos brasileiros não têm esse direito elementar.

A presidenta Dilma agiu como um governante deve agir; preocupou-se como um

governante  deve-se  preocupar.  Faltam médicos,  mas não é  só  isso.  O deputado

Doutor Wilson Batista, a quem daqui a pouco concederei aparte, também é médico, e,

assim como eu, participa da Comissão de Saúde. Aliás, o único que não é médico na

Comissão de Saúde sou eu.  Procuro trazer  um olhar  de quem já foi  prefeito,  do

cidadão que não tem o privilégio de ter  o saber da medicina,  mas que sabe das

coisas do dia a dia ou pelo menos já  vivenciou muita coisa.  Sabemos,  deputado

Doutor  Wilson Batista,  que muitas  deficiências  da  saúde no  nosso  país  não são

apenas falta de recursos ou de estrutura. Há muita estrutura às vezes mal-usada,

mal-dimensionada, muitos recursos desperdiçados. É preciso melhor gestão.

V. Exa. se lembra de quando chamamos aqui o secretário de Saúde para explicar

por que Minas Gerais bateu o infeliz recorde de estado que mais teve dengue este

ano.  O Antônio  Jorge,  secretário  de  Saúde,  disse  que foi  porque houve 83% de

renovação nos municípios mineiros, e a maioria das equipes de saúde foi trocada. Os
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mosquitos gostaram disso. Então há falta de preparo, gestão ineficiente, ineficácia, e

não é só dinheiro que resolve.

O deputado Carlos Mosconi falou agora há pouco das dificuldades dos hospitais.

Também  aí  falta  gestão  mais  profissional,  que  busque  potencializar  os  recursos

existentes.  Quando fui  prefeito  vivenciei bastante essas questões da saúde.  Aliás,

quando fui eleito, o principal problema de Alfenas era a saúde. Depois de cinco anos,

saí da prefeitura com 83% de aprovação na gestão de saúde. Infelizmente, parece

que a cidade agora está voltando aos índices antigos, por falta de visão de gestão;

falta de compreender que os governantes cuidam de saúde, não de doença. A maioria

dos governantes pensa que está cuidando de saúde ao cuidar de doença. Eles têm

que cuidar da prevenção, evitar que o povo fique doente e vá parar nos hospitais.

O  deputado Doutor  Wilson  Batista  (em  aparte)*  -  Deputado Pompílio  Canavez,

gostaria  de agradecer a oportunidade que me dá e parabenizar  V.  Exa. por  tratar

desse tema muito importante, mas gostaria também de fazer alguns questionamentos

que  acho  relevantes  e  sobre  os  quais  precisamos  refletir.  Penso  que  algumas

medidas são tomadas, mas por pessoas que não estão no dia a dia vivenciando

nossa  realidade.  Parece  que  as  coisas  são  decididas  a  distância,  sem  ouvir  a

população,  sem  estar  ao  lado do  médico,  dos  pacientes  que dependem da  rede

pública, dos motoristas que enfrentam nossas estradas esburacadas, no dia a dia do

trabalhador.

Por exemplo, todos concordamos com o Mais Médicos. É preciso mais médicos que

atendam ao SUS. Mas deixarei um dado para refletirmos: 50% dos nossos médicos,

que  são  treinados  e  têm  seu  diploma  revalidado,  que  têm  seu  conhecimento

aprovado  pelo  Conselho  Federal  de  Medicina,  com  treinamento  adequado,  não

atendem ao SUS. Por que não atendem ao SUS? Temos médicos suficientes, mas

metade deles não atendem ao SUS porque o SUS não é financiado adequadamente.

Por aí já responderíamos. Vamos financiar adequadamente o SUS?

Aí,  sim,  teremos  médicos  treinados,  capacitados,  que  vão  poder  socorrer  a

população de forma correta.

Outro  dado  importantíssimo  é  que,  dos  médicos  que  atendem  hoje  pelo  SUS,

muitos não atendem integralmente. Sabemos que hoje há hospitais financiados com
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recursos públicos, com o dinheiro dos governos estadual, municipal e federal, onde

os médicos que prestam atendimento, às vezes, recusam-se a atender os pacientes

do SUS. Isso num hospital que é financiado pelo SUS. Mas por quê isso acontece?

Porque o sistema não está adequadamente financiado.

Propusemos aqui uma lei para que todo o corpo clínico de um hospital que recebe

recursos públicos atenda, sim, os pacientes do SUS, não podendo usar o hospital

público  para  atender  exclusivamente  paciente  particular  ou  de  convênio.  Então

existem ainda algumas medidas a serem tomadas que talvez tragam mais resultados

que projetos apressados, em que trazem médicos com diplomas sem o conhecimento

revalidado  para  atender  a  população  que  mais  precisa  e  que  mais  depende  de

atendimento de qualidade.

O deputado Elismar Prado (em aparte)* - Obrigado, deputado Pompílio. Serei então

breve  e,  no  próximo  pronunciamento,  direi  o  que  pretendia.  Quero  simplesmente

parabenizar  V.  Exa.  e dizer  que precisamos de mais médicos,  sim,  e que toda a

população aprova a medida.

Gostaria  de  ressaltar  que,  em Minas  Gerais,  tivemos  a  medida  do governo  do

Estado, que conseguiu aprovação no Tribunal de Contas do Estado para investir em

saúde menos do que determina a Constituição. Por meio de um termo de ajustamento

de gestão - TAG -, o governo investe menos na saúde do que a Constituição obriga.

Mas isso é lamentável, precisamos de mais investimentos e mais médicos na saúde.

Quero rebater a crítica de um colega de Plenário que falou aqui dos 39 ministérios

da  presidenta  Dilma.  Está  publicado,  no  jornal  Estadão,  que  o  governo  do  ex-

presidente  Fernando  Henrique  Cardoso  teve  25  ministérios  e  que  se  gastaram

R$18.200.000.000,00,  enquanto,  com  os  39  ministérios  da  Presidenta  Dilma,

gastaram-se  R$17.600.000.000,00.  Ou  seja,  há  muito  mais  serviço  público,  mais

médicos, mais servidores, mais professores, mais universidades, mais atendimentos,

mais políticas públicas para o nosso povo, e com menos gasto. Por isso defendo

sempre o que o nosso governo fez e faz,  e fará muito mais. Parabéns,  deputado

Pompílio.

O deputado Pompílio Canavez* - Obrigado, deputado Elismar.

Quero  falar  um  pouco  também  do  Lago  de  Furnas,  no  Sul  de  Minas,  um  dos
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maiores lagos de hidrelétrica do Brasil, que foi até um dos maiores do mundo. O Lago

de  Furnas  está  em  uma região  muito  importante,  possui  34  municípios  às  suas

margens. Com a estiagem e o aumento do consumo de energia pelos brasileiros, já

que o desenvolvimento do nosso país faz aumentar o consumo em cerca de 4% ao

ano, o nível das águas do lago está muito baixo. Metade do reservatório está vazio, e

isso traz um prejuízo muito grande para a nossa região, para quem precisa da água

para  a  agricultura  e  o  turismo;  prejuízo  para  os  pescadores  -  aliás,  na  semana

passada, realizamos aqui audiência pública para debatermos a aquicultura e a pesca

-; para quem cria peixes no lago, enfim, para quem precisa da água para viver em

nossa região. No dia 21 deste mês, terei uma reunião com o presidente de Furnas e,

depois, com o presidente do Operador Nacional do Sistema Elétrico - ONS -, que

determina a quantidade de energia produzida e onde ela será produzida, a fim de

tratarmos desse assunto.

Levaremos novamente nossa reivindicação histórica do Lago de Furnas. Se a água

do  lago chegar  ao  limite  de  60% de  sua  capacidade,  como se  um  copo d'água

chegasse a  esse limite  e não pudesse mais  baixar,  e  parar  de  produzir  energia,

devem-se buscar alternativas de produção de energia, para que nossa região não

sofra tanto com os prejuízos. Recentemente representantes da Alago, Associação dos

Municípios do Lago de Furnas, estiveram com o governador Anastasia solicitando do

governo do Estado maiores investimentos no turismo da região. É importante que os

governos  federal  e  estadual  entendam  que,  além  das  atividades  dos

empreendedores, é preciso investir em ações para que o turismo aconteça.

Como tive pouco tempo, condensei as informações, porque não poderia deixar de

rebater  as  alegações  feitas  a  respeito  do  Mais  Médicos,  que  é  um  programa

profundamente acertado, que os brasileiros aprovam e que está só no começo. No

ano que vem, haverá mais médicos e, com certeza, maiores investimentos na saúde.

Com a aprovação da  lei  de  iniciativa  popular,  de  que,  aliás,  fui  um dos  autores,

poderemos melhorar bastante a saúde no nosso Brasil. Era isso que queria dizer, Sr.

Presidente. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O presidente - Com a palavra, o deputado Rogério Correia.
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O  deputado  Rogério  Correia*  -  Presidente,  deputado  Hely  Tarqüínio,  deputado

Pompílio Canavez, senhores e senhoras que nos visitam e nossos telespectadores da

TV Assembleia, hoje tinha preparado um pronunciamento para falar um pouco sobre

meu partido, o Partido dos Trabalhadores, e sobre o processo que o PT vive hoje de

renovação das suas direções. No próximo domingo, haverá eleições para a direção

nacional do partido em todo o País e para direções estaduais e municipais. Para se

ter uma ideia,  em Minas Gerais,  quase 800 municípios  renovarão as direções do

partido.  Aqui,  no  Estado,  teremos uma nova  direção estadual,  e  sou candidato a

presidente do PT em Minas Gerais.

Eu ia fazer hoje um pronunciamento acerca dessas eleições, explicar o motivo da

minha candidatura, vinculando-a à reforma política e ao fortalecimento dos partidos, e

o motivo de eu ter aceitado o desafio de presidir o PT em Minas. Aliás, sou fundador

do PT, fui vereador por 10 anos, já estou no terceiro mandato de deputado estadual,

fui dirigente do Ministério de Desenvolvimento Agrário em Minas, nomeado pelo ex-

presidente  Lula,  a  quem  ofertei  o  título  de  Cidadão  Honorário,  além  de  ter  sido

presidente do PT em Belo Horizonte. Meu pronunciamento de hoje seria feito nesse

sentido, mas, presidente e deputado Pompílio Canavez, resolvi mudar o assunto que

abordaria desta tribuna por algo muito grave que ocorreu na Assembleia Legislativa

nestes  dias:  um  verdadeiro  golpe.  Foi  um  golpe  dado  pela  base  de  governo

Anastasia, que se prepara para acabar com o Funpemg, que é o fundo dos servidor

público.  Vou  explicar  isso.  Extinguindo  esse  fundo,  retiraria  dali  o  dinheiro  de

contribuição  dos  servidores  públicos.  Em  outras  palavras,  Sr.  Presidente,  estão

preparando o golpe para meter as mãos no dinheiro dos servidores do Funpemg.

É preciso que todos os servidores públicos prestem muita atenção nisso, tanto os

servidores  da  Assembleia  Legislativa  quanto  os  do  Poder  Executivo,  do  Poder

Judiciário, do Tribunal de Contas e do Ministério Público. Estamos assistindo a um

verdadeiro assalto a um fundo criado por esta Casa Legislativa no governo Itamar

Franco.

Sabemos que os fundos de previdência têm trazido muitos problemas. Aliás, os

tucanos  são os  primeiros  a  ameaçar  terminar  com a  previdência  e  a privatizar  o

sistema,  pois,  segundo eles,  a  previdência  não  caminha  sozinha  e  o  modelo  de
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privatização é o ideal. Para eles, a palavra-chave é “privatizar”, acabar, terminar com

o que chamam de “benesses” do serviço público.

O governador  Itamar  Franco teve o  cuidado de criar  um fundo,  que aprovamos

nesta Casa,  em que os novos servidores deixariam sua contribuição e o governo

também contribuiria com a sua parte, religiosamente. E, para que não pusessem as

mãos  nesse  fundo,  apresentei  uma  emenda,  aceita  na  ocasião  pelo  governador

Itamar  Franco  e  pela  unanimidade  desta  Casa,  dizendo  que  esse  fundo  jamais

poderia ser extinto, a não ser que os servidores públicos, em plebiscito, permitissem

que o dinheiro do fundo fosse retirado para outras finalidades. Portanto, a emenda do

plebiscito foi aprovada, e só assim seria possível mexer no dinheiro do Funpemg.

Isso, com certeza, garantiria ao servidor público uma aposentadoria tranquila, sem

precisar de outros aportes financeiros, sequer do caixa do Estado, porque, de dois em

dois meses, o fundo tem um depósito de aproximadamente 1,4 bilhão, recursos do

bolso dos próprios servidores, pelo critério do desconto. Esse fundo já estava sendo

acumulado, já tinha um montante razoável.

Na semana passada ou retrasada - não sei a data certa porque foi feito aqui na

calada da noite, de maneira sorrateira, pois nem o conjunto das bases do governo

sabe disso, e duvido que os deputados Hely Tarqüínio e Doutor Wilson Batista saibam

do que aconteceu -,  fizeram uma emenda no 2º turno alterando pretensamente o

caput de  um  artigo  para  incluir  outros  servidores  no  Funpemg,  especialmente  a

Defensoria  Pública,  para  aportar  ao  Funpemg  mais  recursos  advindos  de  outra

categoria.  Essa  era  a  emenda  singela,  que  foi  aprovada  por  todos  nós.  Mas,

escondida atrás dela, veio outra emenda que extinguiu exatamente o parágrafo que

estabelecia a necessidade do plebiscito para acabar com o fundo. Isso foi tirado na

calada da noite, de maneira sorrateira, como fazem os “traíras”, sem dizer nada a

ninguém, sem que nós soubéssemos, sem que a oposição soubesse, sem que os

deputados soubessem, mesmo os da base do governo.

E hoje, ou ontem, foi lido aqui o golpe final do governo. Por meio de projeto de lei

complementar, o governo anunciou um projeto de lei em que fica extinto o Fundo de

Previdência do Estado de Minas Gerais - Funpemg -, instituído por lei complementar

de 25/3/2002. Fica extinto. Extinguiu-se o fundo, que será juntado com outro fundo
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antigo dos servidores, que é deficitário, e o governo não mais depositará de dois em

dois meses 1,4 bilhão que os servidores tiram do seu bolso para sustentar a sua

previdência.

Isso para, depois, no futuro, os tucanos dizerem: “Estão vendo? A previdência é

deficitária,  é  preciso  acabar  com  ela  e  fazer  previdência  privada”.  E  senador,

governador  e  tucanos  vão  falando  para  acabar  com  a  previdência  pública,  para

privatizar tudo. E ficam naquele “lero-lero”.

O que farão agora com esse dinheiro do Funpemg, que está sendo extinto? Vão

pagar o 13º salário,  porque o governo não tem recurso para pagá-lo.  É o maldito

choque de gestão que fez falir  Minas, que quebrou Minas. Você tem razão, Aécio

quebrou Minas. Como não tem dinheiro para parar o 13º salário, está metendo a mão

no dinheiro do próprio servidor público, um golpe baixo.

Para não dizermos mais essas coisas, vem outro golpe aí, presidente. Agora é o

golpe do Regimento Interno. Ficam dizendo que ele precisa ser alterado, alterado

para bajular o governo, para diminuir ainda mais o papel do Parlamento, que está,

como  sempre,  esvaziado.  Deputados,  em  sua  base,  estão  prometendo  emenda

parlamentar para lá e para cá. É isso que está virando este parlamento. É o governo

tucano esvaziando tudo.  Esvazia  até os cofres do fundo do servidor.  É de deixar

qualquer um irritado.

Meu assunto hoje era outro, mas não posso assistir passivamente o governo roubar

o dinheiro do servidor público para depois querer privatizar a Previdência e acabar

com a aposentadoria pública. Isso que está sendo feito aqui é ladroagem. É isso o

que  está  sendo  feito.  Vamos  resistir  ao  máximo.  Deputado  Sávio  Souza  Cruz,

devemos  entrar  com  obstrução  absoluta,  até  o  governo  voltar  com  algo  que  foi

aprovado nesta Casa, com apoio dos servidores, com galeria cheia à época, para

garantir que no fundo de previdência o governo não ia meter a mão. Tiraram isso na

calada da noite.  Nem para avisar, nem para dizer que tínhamos de resistir  a isso.

Essa é a forma, o modus operandi do governo tucano. Nem os deputados do governo

sabiam disso.

O deputado Sávio Souza Cruz (em aparte)*  -  Deputado Rogério  Correia,  quero

cumprimentar V. Exa. Acho que estamos chegando ao fundo do poço. O governo,
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como sabido, está absolutamente quebrado. Minas Gerais quebrou. Aécio Neves e

sua campanha obsessiva quebraram Minas Gerais.

Agora um fato gravíssimo, que consegue ser  mais  grave que a forma como foi

implantado. O que está em curso é uma forma de permitir ao governo do Estado que

tome para si o dinheiro que é descontado, religiosamente, todos os meses da conta

do servidor para compor um fundo para sua aposentadoria. O que agora está sendo

roubado em Minas Gerais é uma forma o futuro do servidor público. Aproveito este

aparte a V. Exa. para dizer isso, que nenhum jornal registrará, que nenhuma rádio de

grande circulação registrará,  que nenhuma televisão  de Minas registrará.  Aqueles

poucos  mineiros  servidores  públicos  que  nos  acompanham  pela  TV  Assembleia

devem ficar sabendo que o governo está se preparando para roubar o seu futuro e a

segurança de sua família. O dinheiro que é tirado da sua conta, mês a mês, para

garantir seu futuro e o de sua família, será lançado nos cofres do governo para que

ele pague o 13º salário, para que essa bomba só venha explodir depois das eleições.

A preocupação única, o foco exclusivo é a campanha do Aécio.

Esse estouro das contas de Minas não pode se tornar público antes de outubro,

então vale tudo. Vale até mesmo surrupiar os recursos dos servidores públicos. Isso

ainda é feito da forma mais grave. Nos parlamentos, nas casas legislativas existem as

posições  antagônicas,  mas  não  existe  golpe,  a  esperteza,  a  malandragem.  Uma

emenda que ninguém leu é votada sorrateiramente na undécima hora. A forma agrava

o conteúdo. O conteúdo por si só já é da maior gravidade. Reputo o talvez mais grave

fato desta legislatura: a ameaça iminente ao futuro dos servidores de Minas, só para

não  tornar  público  que  Minas  está  quebrada,  o  que  só  pode  ocorrer  depois  de

outubro. Têm de lançar mão de tudo agora, até do dinheiro do servidor,  mão não

podem deixar que o Brasil saiba que Minas quebrou.

Agora, vão roubar o dinheiro do servidor, vão dar o golpe na Casa Legislativa, vão

votar  na  undécima  hora  e  vão  pegar  um  regimento-rolha  para  impedir  que  haja

discussão. Nem isso vai poder acontecer aqui. Agora, vai ser “na rolha”: mandou para

cá, pá!, votou, porque agora tem de se garantir tudo. Até o secretário-geral da Mesa

vai dar entrevista para dizer que o processo está lento. Ele tem de ser rápido, tem de

ser tudo no esquema Ben Johnson: rápido e viciado, para garantir tudo, todos os
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instrumentos, para manter a farsa, manter esse teatro, manter essa mentira que está

sendo vendida ao Brasil há 11 anos. E, para isso, se for necessário roubar o servidor,

enterrar esta Casa, acabar com as tradições centenárias do Legislativo mineiro, que

tudo se dane, mas a campanha do Aécio não pode prescindir do sigilo do roubo das

contas. Isso não se pode tornar público.

Vamos  resistir,  sim,  deputado,  mas,  precisaremos mais  que as forças do  Bloco

Minas sem Censura,  precisaremos que haja alguma consciência,  algum interesse

público, algum compromisso dos mineiros também com os deputados da base, algum

compromisso com o cargo que eles juraram exercer nos termos da Constituição e em

nome do povo de Minas, e não em vassalagem a uma candidatura desesperada,

desavergonhada à Presidência da República hoje, que põe Minas, põe até o dinheiro

do servidor no bolso para fazer a campanha do senador. Muito obrigado.

O  deputado  Rogério  Correia*  -  Muito  obrigado,  deputado  Sávio  Souza  Cruz.

Dissemos aqui, em alto e bom tom; acho que pelo menos o Ministério Público deve

escutar.

Duas outras notícias que o Ministério Público deve escutar para nos ajudar: em 10

anos, Minas contraiu dívidas de 19 bilhões. Em 10 anos de governo do PSDB, 19

bilhões; é o que se contraiu de dívida, a tal dívida de Minas. Isso faz de Minas o

segundo estado mais endividado do País. Minas tem mais dívida que o Estado de

São Paulo.

Ministério Público, não falo para a imprensa mineira porque isso não é manchete

para  ela:  economia  de  Minas fica  em 22º  lugar  e  tem um PIB negativo  em dois

trimestres consecutivos. Isso arranha a vitrine de Aécio em Minas. Isso é da Folha de

S.Paulo, porque os jornais daqui dão outras notícias. Até hoje falam do PIB da China,

só não se sabe onde encontrá-lo.

Agora, para sustentar a mentira do choque de gestão, lá vai o dinheiro do servidor

público.  A Renata Vilhena esteve  aqui  ontem. Foi  uma pena eu não saber  disso

anteriormente, porque senão eu perguntaria a ela se esse é o choque de gestão de

quarta geração que ela está prometendo ao servidor, agora retirando do fundo de

previdência  o  dinheiro  do  servidor  público.  Lamentável,  lamentável  atitude  do

governo, na calada da noite e de maneira sorrateira. Sr. Presidente, vamos fazer a
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obstrução desse processo.

* - Sem revisão do orador.

Questão de Ordem

O  deputado  Rogério  Correia  -  Peço-lhe  que,  não  havendo  quórum  regimental,

terminemos a reunião por ausência de quórum.

Encerramento

O presidente - A presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a

continuação dos trabalhos e encerra a reunião, desconvocando a extraordinária de

logo mais, às 20 horas, e convocando as deputadas e os deputados para a ordinária

de amanhã, dia 6, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (-  A ordem do dia

anunciada foi publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 1ª REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE TURISMO, INDÚSTRIA,

COMÉRCIO E COOPERATIVISMO, DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE E DE

CULTURA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

7/11/2012

Às  14h45min,  comparecem na Sala  das  Comissões  o  deputado  Tenente  Lúcio,

membro da Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e Cooperativismo; o deputado

Fabiano Tolentino, membro da Comissão de Esporte, Lazer e Juventude. Havendo

número regimental, o Presidente, deputado Tenente Lúcio, declara aberta a reunião e,

em virtude da aprovação de requerimento do deputado Fábio 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

debater a proposta de revisão do PPAG-2012/2015, exercício 2013, no âmbito da

Rede  de  Identidade  Mineira.  A Presidência  interrompe  os  trabalhos  ordinários  da

reunião para ouvir os Srs. Adenilson Idalino de Sousa, subsecretário de Esportes da

Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude - gerente do Programa Estruturador

Avança  Minas  Olímpica;  Manuella  Machado,  gerente  do  Programa  Estruturador

Circuitos  Culturais  de  Minas  Gerais;  Graziele  Júnia  Pereira  Vilela,  gerente  do

Programa Estruturador Destino Minas; Thiago Nagib, gerente do Projeto Estação da

Cultura; Cristiana Kumaira, gerente do Projeto Praça da Liberdade; Diogo Borges,
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gerente do Projeto Minas Patrimônio Vivo, que são convidados a tomar assento à

mesa. O deputado Tenente Lúcio, 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  nas  notas  taquigráficas.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a

presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da

comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os

trabalhos.

Sala das Comissões, 6 de novembro de 2013.

Dalmo Ribeiro Silva, presidente

ATA DA 13ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO

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

23/10/2013

Às 14h34min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Inácio Franco,

Leonardo Moreira, Sargento Rodrigues, Romel Anízio e Rômulo Viegas (substituindo

o  deputado  Gustavo  Corrêa,  por  indicação  da  liderança  do  BTR),  membros  da

supracitada  comissão.  Está  presente  também  o  deputado  Fred  Costa.  Havendo

número regimental, o presidente, deputado Inácio Franco, declara aberta a reunião e,

em virtude da aprovação de requerimento do deputado Sargento Rodrigues, dispensa

a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos

membros da comissão presentes. A presidência informa que a reunião se destina a

apreciar a matéria constante na pauta e 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 333/2011 na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de Constituição e Justiça

(relator:  deputado Antônio  Carlos  Arantes).  O presidente,  deputado Inácio  Franco,

abre  mão  da  relatoria  do  Projeto  de  Lei  nº  3.874/2013,  que  é  redistribuído  ao

deputado Leonardo Moreira, que emite parecer pela aprovação da matéria na forma

do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça, com as Emendas nºs 1 a

5. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a
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votação  de  proposições  que  dispensam  a  apreciação  do  Plenário.  Submetidos  a

votação,  cada  um  por  sua  vez,  são  aprovados  os  Requerimentos  nºs 5.866  e

5.875/2013, e é rejeitado o Requerimento nº 5.859/2013. 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 sejam encaminhados

ao  governador  do  Estado  e  à  Secretaria  de  Planejamento  pedido  para  que  se

manifestem acerca das demandas apresentadas pelos representantes dos servidores

estaduais  na audiência pública  da comissão realizada em 8/10/2013;  e cópia  das

notas  taquigráficas  dessa  reunião  e  de  estudo  elaborado  pela  advogada  Sarah

Campos;  Ivair  Nogueira  em que solicita  seja  encaminhado ao Tribunal  de Justiça

pedido de providências para a instalação da 2ª vara na Comarca de Monte Santo de

Minas;  e  Sargento  Rodrigues  em  que  solicita  seja  encaminhado  ao  Tribunal  de

Contas pedido de providências para a fiscalização rigorosa do pagamento de diárias

e  salários  acima  do  teto  constitucional  no  Ministério  Público,  registrando-se  voto

contrário  dos  deputados  Leonardo  Moreira  e  Romel  Anízio  na  votação  do  último

requerimento. São recebidos requerimentos dos deputados Rogério Correia em que

solicita seja realizada reunião para debater, em audiência pública, a Lei nº 18.037, de

12/1/2009, e a violação de direitos dos profissionais que atuam como despachantes

no Estado; e Sargento Rodrigues (2) em que solicita seja encaminhado ao Comando-

Geral  do  Corpo  de  Bombeiros  Militar  pedido  de  providências  para  a  abertura  de

procedimento administrativo disciplinar contra o Ten.-Cel. BM Primo Lara de Almeida

Júnior, tendo em vista denúncia de prática de ato de improbidade administrativa; e

seja encaminhado à Procuradoria-Geral  de Justiça pedido de providências  para o

prosseguimento  da  investigação  decorrente  de  denúncia  de  ato  de  improbidade

administrativa  que teria  sido  praticado  pelo  Ten.-Cel.  BM Primo Lara  de  Almeida

Júnior no âmbito do 6º Batalhão do Corpo de Bombeiros Militar, a qual foi formulada

pelo Cap.  BM Daniel  Josias  Ribeiro Camelo.  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 novembro de 2013.
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Leonardo Moreira, presidente.

ATA DA 17ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PREVENÇÃO E COMBATE

AO USO DE CRACK E OUTRAS DROGAS NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 30/10/2013

Às 10h1min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Vanderlei Miranda,

Glaycon Franco, Marques Abreu e Dalmo Ribeiro Silva (substituindo o deputado Célio

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

presente,  também,  a  Deputada  Liza  Prado.  Havendo  número  regimental,  o

presidente, deputado Vanderlei Miranda, declara aberta a reunião, dispensa a leitura

da ata da reunião anterior, dá-a por aprovada, a qual 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 das seguintes correspondências

publicadas no Diário do Legislativo, na data mencionada entre parênteses: ofícios da

Sra. Maria Coeli Simões Pires, secretária de Casa Civil (10/10/2013) e do Sr. William

Riccaldone Abreu, defensor público do Estado (25/10/2013). O presidente acusa o

recebimento  das  seguintes  proposições,  das  quais  designou  como  relatores  os

deputados mencionados entre parênteses: Projetos de Lei nºs 4.255/2013 (Glaycon

Franco) e 4.504/2013 (Marques Abreu), ambos em turno único. 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  Mário  Henrique  Caixa  (8)  em  que  solicitam  seja

encaminhado à Secretaria de Estado de Saúde pedido de providências para agilizar a

liberação de leitos junto à Santa Casa São Francisco de Assis em Três Pontas para

serem  destinados  a  dependentes  químicos;  seja  encaminhado  ao  governador  do

Estado  pedido  de  providências  para  a  ampliação  do  Programa Rede  de  Suporte

Social ao Dependente Químico, com a publicação de um novo edital para inclusão de

entidades com adequação técnica e estrutural, com o intuito de aumentar o número

de atendimento  aos  dependentes químicos em Três  Pontas;  seja encaminhado à

Secretaria de Trabalho pedido de providências para implantação de um programa

para qualificação profissional com o objetivo de atender aos dependentes químicos

que estejam em tratamento e aos ex-usuários, para que possam ter oportunidade de
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emprego em Três Pontas; seja encaminhado à Secretaria de Defesa Social pedido de

providências para a implantação de um Centro de Internação de Adolescentes em

conflito com a lei em Três Pontas; seja encaminhado à Secretaria de Defesa Social

pedido de providências para o aumento do efetivo das Polícias Civil e Militar em Três

Pontas,  bem  como o  número  de  viaturas,  para  o  combate  à  criminalidade;  seja

encaminhado ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais pedido de providências para a

urgente instalação da 3ª e da 4ª Varas Judiciárias na Comarca de Três Pontas, tendo

em vista o acúmulo de processos muito acima da média da maioria das comarcas;

seja encaminhado ao governador do Estado pedido de providências para a imediata

regulamentação do Fundo Estadual de Prevenção e Repressão ao Tráfico, para a

destinação dos recursos provenientes de bens apreendidos por tráfico de drogas ao

referido  fundo,  com o  objetivo  de  conseguir  dar  maior  amplitude a  programas  de

prevenção e  tratamento  de  drogas;  seja  encaminhado à Secretaria  de Estado de

Saúde e à Secretaria de Esportes e da Juventude pedido de providências para o

credenciamento de comunidades terapêuticas visando a proporcionar atendimento e

tratamento a população de Três Pontas e região; Dalmo Ribeiro Silva em que solicita

seja realizada reunião da comissão no Município de Frutal para debater, em audiência

pública, junto à sociedade local e às 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, 5 de novembro de 2013.

Vanderlei Miranda, presidente - Dalmo Ribeiro Silva.

ATA DA 61ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

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

4/11/2013

Às 19 horas, comparece no auditório do Instituto Santo Tomás de Aquino de Belo

Horizonte o  deputado Durval  Ângelo,  membro da supracitada comissão.  Havendo

número regimental, o presidente, deputado Durval Ângelo declara aberta a reunião,
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dispensa a leitura da ata da reunião anterior, dá-a por aprovada e a subscreve. A

presidência  informa  que  a  reunião  se  destina  a  realizar  o  lançamento  do  livro

Holocausto Brasileiro - Vida, Genocídio e 60 mil mortes no maior hospício do Brasil,

de Daniela Arbex. A presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para

ouvir as Sras. Daniela Fernandes José Arbex, jornalista; Marta Elizabete de Souza,

psicóloga clínica da Secretaria Municipal de Saúde de Betim; Cirlene Lima Ferreira,

Coordenadora  de  Projetos  da  Arquidiocese  de  Belo  Horizonte;  Cleide  Scarlatelli,

professora do Instituto Santo Tomás de Aquino, que são convidadas a tomar assento

à mesa.  O presidente, na condição de autor do requerimento que deu origem ao

debate, tece suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados,

para que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão,

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

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

trabalhos.

Sala das Comissões, 6 de novembro de 2013.

Durval Ângelo, presidente - Rogério Correia - Rômulo Viegas - Sebastião Costa.

ATA DA 16ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PREVENÇÃO E

COMBATE AO USO DE CRACK E OUTRAS DROGAS NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 5/11/2013

Às  9h30min,  comparecem  na  Câmara  Municipal  de  Ouro  Fino  os  deputados

Vanderlei Miranda e Dalmo Ribeiro Silva (substituindo o deputado Célio Moreira, por

indicação da liderança do BTR), membros da supracitada comissão. Havendo número

regimental,  o  presidente,  deputado  Vanderlei  Miranda,  declara  aberta  a  reunião,

dispensa a leitura da ata da reunião anterior, dá-a por aprovada, a qual é subscrita

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

destina a debater junto à sociedade local e às 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 e a discutir e votar proposições da comissão. A

presidência interrompe os trabalhos ordinários  da reunião para ouvir  a Sra.  Vânia

Rodrigues, secretária Municipal de Saúde de Ouro Fino e os Srs. Maurício Lemes de
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Carvalho,  prefeito municipal  de Ouro Fino; vereador Bruno Zucareli,  presidente da

Câmara Municipal de Ouro Fino; Mário Corrêa da Silva Filho, promotor de justiça da

Comarca de Ouro Fino; Antônio Carlos Brandão,  defensor público da Comarca de

Ouro Fino; Waldir Jorge Pelarico Júnior, delegado chefe da Delegacia de Polícia Civil

de  Ouro  Fino;  1º  Ten.  PM Alexandre  Junqueira  Herculano,  comandante  da  137ª

Companhia de Polícia Militar - 20º Batalhão de Polícia Militar - 17ª Região de Polícia

Militar de Minas Gerais em Ouro Fino; Takahiko Hashimoto, secretário Municipal de

Educação de Ouro Fino; Orley Zerbinat, vice-presidente da 39ª Subseção da Ordem

dos Advogados do Brasil em Ouro Fino, representando o presidente da 39ª Subseção

da Ordem dos Advogados do Brasil em Ouro Fino; vereador Jose Camilo da Silva

Junior,  presidente  do  Conselho  Municipal  Antidrogas  -  Comad  -  em  Ouro  Fino;

Robson Eduardo Brandão Krepp, presidente do Conselho Comunitário de Segurança

Pública  -  Consep  -  em  Ouro  Fino;  Felipe  Ribeiro  Silva,  presidente  do  Conselho

Estadual da Juventude de Minas Gerais; Silvano Pereira da Silva, comandante do 20º

BPM de Pouso Alegre; João Eusébio Cruz, delegado-geral de Ouro Fino da Polícia

Civil  de  Minas  Gerais;  Cb.  PM  Nelson  Lopes  da  Silva,  professor  do  Programa

Educacional  de  Resistência  às  Drogas  -  Proerd  -  de  Ouro  Fino;  Wilson  Roberto

Pereira, presidente do Conselho de Segurança Pública Inconfidentes de Ouro Fino;

Antônio de Pádua Silva, presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e

do  Adolescente  de  Ouro  Fino;  e  Maikel  Bruno  de  Aguiar  Nunes,  diretor-geral  do

Presídio de Ouro Fino, que são convidados a tomar assento à mesa. A presidência

concede a palavra ao deputado Dalmo Ribeiro Silva, autor do requerimento que deu

origem ao debate, para suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos

convidados, para que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla

discussão,  conforme  consta  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, 6 de novembro de 2013.

Vanderlei Miranda, presidente - Célio Moreira - Glaycon Franco.
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TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

EMENDA Nº 1 AO PROJETO DE LEI N° 4.601/2013

Dê-se ao art. 8º a seguinte redação:

“Art. 8° - A implementação desta lei observará o disposto no art. 169 da Constituição

da República, em especial o § 3°, no que respeita ao Tribunal de Justiça Militar do

Estado de Minas Gerais, e as normas pertinentes da Lei Complementar Federal nº

101, de 4 de maio de 2000.”.

Sala das Reuniões, 6 de novembro de 2013.

Sargento Rodrigues

Justificação: A presente emenda se mostra imprescindível, uma vez que o Projeto

de  Lei  n°  4.601/2013  visa  autorizar  a  abertura  de  crédito  adicional  em  favor  do

Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais.

Ocorre que, conforme mensagem do próprio governo de Minas Gerais, objetivava-

se “compor um abrangente conjunto de medidas administrativas para a redução de

custos e a racionalização da máquina pública do Poder Executivo. A premência de

redução de algumas despesas, somada ao cenário externo desfavorável, bem como

o  peso  da  dívida  do  Estado  com  a  União”  motivam  as  propostas  de  reforma

encaminhadas a esta Casa.

Salienta, ainda, o governador do Estado, Antonio Augusto Junho Anastasia, que “é

relevante e urgente o esforço para se gastar menos com a máquina administrativa e

seu  custeio,  de  forma  a  possibilitar  maiores  investimentos  em  infraestrutura  e

melhoria da qualidade dos serviços públicos prestados pelo Estado ao cidadão”.

Desse modo, não há como se coadunar com a proposta encaminhada quando esta

se apresenta na contramão da política do governo estadual que visa reduzir gastos,

suprimindo secretarias de importância ímpar e extinguindo cargos para repassar ao

Tribunal de Justiça Militar a dotação que se pretende.

Ademais, fatos foram denunciados no que se refere ao pagamento de altos salários

no  âmbito  da  Justiça  Militar  do  Estado de  Minas  Gerais,  como,  a  juízes,  agente

judiciário  lotado na Central  de Mandados,  oficial  judiciário lotado no almoxarifado,

técnico  judiciário  em  exercício  na  Gerência  Judiciária,  todos  percebendo  salários

exorbitantes,  acima até mesmo do subsídio dos desembargadores do Tribunal  de
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Justiça Estadual.

Verifica-se, portanto, que na Justiça Militar do Estado de Minas Gerais o dinheiro

público  é empregado em total  desconformidade com os  ditames constitucionais  e

legais, na medida em que sua aplicação é totalmente desvirtuada. Ao contrário de ser

empregado  em benefício  do  bom desempenho da Justiça  Militar,  é  utilizado  para

pagamentos de salários vultosos, em sua maioria,  a pessoas que ocupam cargos

comissionados, ou seja, de livre nomeação.

Assim, tendo em vista todo o mencionado e o teor dos princípios constitucionais da

legalidade,  moralidade  e  eficiência  (art.  37,  caput, da  Constituição  Federal),  bem

como  o  teto  constitucional  previsto  no  referido  artigo,  inciso  IX,  e  o  sistema

remuneratório de subsídio previsto no art. 39, § 4°, da Carta Magna, além da Lei n°

8.429, de 1992, a qual, em seus arts. 9°, 10 e 11, estabelece os atos que configuram

improbidade administrativa, é que se encaminha a presente proposição.

Nesse diapasão, propõe-se a alteração do art. 8° do Projeto de Lei n° 4.601/2013

para constar expressamente a observância do § 3° do art. 169 da Constituição da

República, que estabelece: “Para o cumprimento dos limites estabelecidos com base

neste artigo, durante o prazo fixado na lei complementar referida no caput, a União,

os Estados, o Distrito Federal e os Municípios adotarão as seguintes providências: I -

redução em pelo menos vinte por cento das despesas com cargos em comissão e

funções de confiança; II - exoneração dos servidores não estáveis”.

Dessa  forma,  contamos  com  o  apoio  dos  nobres  pares  para  a  aprovação  da

presente proposição.

EMENDA Nº 2 AO PROJETO DE LEI Nº 4.601/2013

Suprimam-se os arts. 3º e 4º.

Sala das Reuniões, 6 de novembro de 2013.

Sargento Rodrigues

Justificação: A presente emenda se mostra imprescindível, uma vez que o Projeto

de  Lei  nº  4.601/2013  visa  autorizar  a  abertura  de  crédito  adicional  em  favor  do

Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais.

Ocorre que, conforme mensagem do próprio governo de Minas Gerais, objetiva-se

“compor  um  abrangente  conjunto  de  medidas  administrativas  para  a  redução  de
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custos e a racionalização da máquina pública do Poder Executivo. A premência de

redução de algumas despesas, somadas ao cenário externo desfavorável, bem como

o  peso  da  dívida  do  Estado  com  a  União”  motivam  propostas  de  reforma

encaminhadas a esta Casa.

Salienta, ainda, o governador do Estado, Antonio Augusto Junho Anastasia, que “é

relevante e urgente o esforço para se gastar menos com a máquina administrativa e

seu  custeio,  de  forma  a  possibilitar  maiores  investimentos  em  infraestrutura  e

melhoria da qualidade dos serviços públicos prestados pelo Estado ao cidadão”.

Desse modo, não há como se coadunar com a proposta encaminhada quando esta

se apresenta na contramão da política do governo estadual que visa reduzir gastos,

suprimindo secretarias de importância ímpar e extinguindo cargos para repassar ao

Tribunal de Justiça Militar a dotação que se pretende.

Ademais, fatos foram denunciados no que se refere ao pagamento de altos salários

no  âmbito  da  Justiça  Militar  do  Estado  de  Minas  Gerais,  como  a  juízes,  agente

judiciário  lotado na Central  de Mandados,  oficial  judiciário lotado no almoxarifado,

técnico  judiciário  em  exercício  na  Gerência  Judiciária,  todos  percebendo  salários

exorbitantes,  acima até mesmo do subsídio dos desembargadores do Tribunal  de

Justiça Estadual.

Verifica-se, portanto, que na Justiça Militar do Estado de Minas Gerais o dinheiro

público  é empregado em total  desconformidade com os  ditames constitucionais  e

legais, na medida em que sua aplicação é totalmente desvirtuada. Ao contrário de ser

empregado  em benefício  do  bom desempenho da Justiça  Militar,  é  utilizado  para

pagamentos de salários vultosos, em sua maioria,  a pessoas que ocupam cargos

comissionados, ou seja, de livre nomeação.

Assim, tendo em vista todo o mencionado e o teor dos princípios constitucionais da

legalidade,  moralidade  e  eficiência  (art.  37,  caput, da  Constituição  Federal),  bem

como  o  teto  constitucional  previsto  no  referido  artigo,  inciso  IX,  e  o  sistema

remuneratório de subsídio previsto no art. 39, § 4º, da Carta Magna, além da Lei nº

8.429, de 1992, a qual, em seus arts. 9º, 10 e 11, estabelece os atos que configuram

improbidade administrativa, é que se encaminha a presente proposição.

Dessa  forma,  contamos  com  o  apoio  dos  nobres  pares  para  a  aprovação  da
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presente proposição.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.325/2013

Comissão de Cultura

Relatório

De autoria do deputado Inácio Franco, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública  a Associação de Capoeira Afro-Minas - Ascam -, com

sede no Município de Martinho Campos.

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 Afro-Minas, com sede no Município de Martinho Campos, pessoa jurídica de

direito privado, sem fins lucrativos,  que tem como escopo o  apoio e o estímulo à

capoeira como forma de disseminar a cultura e o esporte.

Na  consecução  desse  propósito,  a  instituição  participa  de  eventos  culturais,

esportivos e sociais em que prevaleça o convívio social e o aprimoramento do esporte

e aprimora a capoeira como disciplina educacional, de forma a adequá-la à realidade

do município em que atua.

Tendo em vista o  relevante  papel  desempenhado pela  instituição no fomento  à

cultura e também à prática esportiva e de lazer da população de Martinho Campos,

consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.325/2013, em

turno único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 6 de novembro de 2013.

Elismar Prado, relator.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.335/2013

Comissão de Cultura

Relatório

De autoria do deputado Fábio Cherem, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública  a entidade Lira Santa Rita, com sede no Município de

Santa Rita do Sapucaí.

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 entidade Lira

Santa Rita, com sede no Município de  Santa Rita do Sapucaí. Trata-se de pessoa

jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que tem como escopo a promoção do

desenvolvimento por meio do cultivo da arte musical.

A instituição  mantém uma banda musical, executa retretas e participa de eventos

culturais em sua sede e em outros municípios.

Considerando  a  relevante  contribuição  prestada  pela  instituição  no  fomento  à

cultura em Santa Rita do Sapucaí  e adjacências,  julgamos meritório  atribuir-lhe o

título de utilidade pública.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº  4.335/2013 em

turno único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 6 de novembro de 2013.

Elismar Prado, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.595/2013

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

Relatório

De autoria do deputado Paulo Lamac, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação Comunitária de Trabalhadores Rurais do

Córrego José Manoel, com sede no Município de Teófilo Otôni.
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A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

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

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

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.595/2013 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Comunitária  de  Trabalhadores  Rurais  do  Córrego  José  Manoel,  com  sede  no

Município de Teófilo Otôni, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos.

Fundada em 2012, a instituição atua na prestação de assistência na área cultural e

na  realização de serviços  de  filantropia.  Desenvolve,  ainda,  eventos  esportivos  e

recreativos e atividades que visam à proteção do meio ambiente.

Tendo em vista o relevante trabalho desenvolvido pela entidade no Município Teófilo

Otoni, consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.595/2013, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 6 de novembro de 2013.

Fabiano Tolentino, relator.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 883/2011

Comissão de Direitos Humanos

Relatório

De  autoria  do  deputado  Carlin  Moura,  o  projeto  em  epígrafe,  resultante  do

desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  no  1.981/2008,  “institui  a  política  estadual  de

desenvolvimento sustentável dos povos e comunidades tradicionais”.

A proposição foi distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de Direitos

Humanos.

Analisada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu

por  sua juridicidade,  constitucionalidade e legalidade, a matéria vem agora a esta

comissão para receber parecer quanto ao mérito, nos termos do art. 188, combinado

com o art. 102, V, do Regimento Interno.
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Fundamentação

O Projeto de Lei nº 883/2011 propõe a instituição de uma política estadual para o

desenvolvimento sustentável dos povos e comunidades tradicionais.

De  início,  a  proposição  descreve,  em  seu  art.  2º,  os  conceitos  de  povos  e

comunidades  tradicionais,  de  territórios  tradicionais  e  de  desenvolvimento

sustentável.  O art.  3º,  por  sua vez,  indica os  princípios a serem observados pela

política,  bem como prevê que as  ações  e  atividades voltadas  para  o alcance da

política deverão ocorrer de forma intersetorial, integrada, coordenada e sistemática.

Por  sua  vez,  o  art.  4º  assinala  como  objetivo  principal  a  promoção  do

desenvolvimento sustentável dos povos e comunidades tradicionais, com ênfase no

reconhecimento,  fortalecimento  e  garantia  dos  seus  direitos  territoriais,  sociais,

ambientais,  econômicos e culturais,  com respeito  e  valorização à  sua identidade,

suas formas de organização e suas instituições. O rol de objetivos específicos da

política  consta  do  art.  5º  do  projeto.  Como  instrumentos  de  implementação  são

indicados,  no  art.  6º,  os  planos  de  desenvolvimento  sustentável  dos  povos  e

comunidades tradicionais, a Comissão Estadual de Desenvolvimento Sustentável dos

Povos  e  Comunidades  Sustentáveis  -  a  ser  instituída  por  decreto  do  Executivo

estadual  -  e  o Plano Plurianual.  A elaboração e implementação dos mencionados

planos encontram previsão no art. 7º do projeto. Ao final, os arts. 8º e 9º preveem as

competências da Comissão Estadual de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e

Comunidades Sustentáveis.

Na  legislatura  passada,  o  Projeto  de  Lei  no  1.981/2008,  que  deu  origem  à

proposição  sob  análise,  recebeu  parecer  pela  legalidade  na  Comissão  de

Constituição  e  Justiça,  após  pedido  de  diligência  à  Secretaria  de  Estado  de

Desenvolvimento  Social  -  Sedese.  A  seguir,  recebeu  da  Comissão  de  Direitos

Humanos parecer favorável quanto ao mérito, mas teve sua tramitação interrompida

ao  fim  dos  mandatos  parlamentares  que  detinham  a  atribuição  de  apreciá-lo.

Desarquivado na atual legislatura, foi  mais uma vez examinado pela Comissão de

Constituição  e  Justiça,  recebendo  novamente  parecer  pela  juridicidade,

constitucionalidade e legalidade.

Acerca da matéria em pauta,  ressalte-se que o reconhecimento e o amparo às
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populações e comunidades tradicionais possuem apoio na doutrina. José Afonso da

Silva criticou o critério de uma justiça e de uma igualdade formais, no qual prevalece

uma  injustiça  real,  e  defendeu  a  justiça  concreta  e  material,  que  “seria,  para

Perelman, a especificação da justiça formal, indicando a característica constitutiva da

categoria essencial”.  Com base nessa compreensão, afirmou que “porque existem

desigualdades é que se aspira à igualdade real ou material  que busque realizar a

igualização das condições desiguais”.

Certo também que o tema diz respeito aos direitos humanos, tal como disposto no

art. 102, V, “a” e “c”, do Regimento Interno desta Casa, por referir-se à defesa das

garantias democráticas e das prerrogativas ligadas difusamente, de uma forma ou de

outra, à situação vivida pelos setores sociais e etnias minoritários no Brasil.

Ecoa, de outro lado, os princípios fundamentais da Constituição Federal, inscritos

nos arts. 1o, III, que afirma a dignidade da pessoa humana, e 3o, I a IV, que assume

os  objetivos  de  construir  uma  sociedade  livre,  justa  e  solidária,  de  garantir  o

desenvolvimento nacional, de erradicar a pobreza e a marginalização, de reduzir as

desigualdades sociais e de promover o bem de todos, sem preconceitos de origem,

raça, sexo, cor, idade e quaisquer formas de discriminação.

Diz  respeito,  ainda,  a  conquistas  expressas  ou  implícitas  na  Lei  Maior,  que

coagularam  as  intenções  do  constituinte  relativas  a  problemas  efetivamente

existentes  no  País,  bem  como abriram  caminho  para  novos  passos.  Trata-se  de

reconhecer as necessidades humanas reais, expressões da questão social vigente, e

de legislar de forma qualificada para atendê-las na complexidade da sociedade civil

desigual  na  proposição  em  comento,  contribuindo  para  constituir-se  um  sistema

estadual para a defesa de interesses e direitos historicamente pouco satisfeitos.

Casos  vincantes  estão  configurados  no  art.  231  da  Constituição  Federal,  que

reconhece às populações indígenas a organização social, os costumes, as línguas,

as crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente

ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus

bens  -  sem  que  sua  competência  privativa  elimine  políticas  sociais  paralelas  e

transversais  -,  assim  como  no  art.  68  do  Ato  das  Disposições  Constitucionais

Transitórias, que reconhece aos remanescentes das comunidades dos quilombos que
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estejam ocupando suas terras a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes

os  títulos  respectivos.  Tais  dispositivos  são  desdobrados  em  regulamentações

derivadas.

Mencionem-se, também, as passagens constantes no Título VIII, sobre uma ordem

social que se proclama ter como base o primado do trabalho e como objetivo o bem-

estar e a justiça sociais. No art. 215, por exemplo, o estado pátrio se compromete a

garantir a todos o pleno exercício dos direitos culturais, a incentivar a valorização e a

difusão  das  manifestações  culturais,  a  proteger  “as  manifestações  das  culturas

populares,  indígenas  e  afro-brasileiras”  -  bem  como  as  “de  outros  grupos

participantes do processo civilizatório  nacional”  -,  a  defender  o patrimônio  cultural

brasileiro e a valorizar a “diversidade étnica e regional”. No art. 216 da mesma seção

o patrimônio cultural brasileiro é assim definido:

“[...]  bens  de  natureza  material  e  imaterial,  tomados  individualmente  ou  em

conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes

grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem: [...] as formas de

expressão; [...] os modos de criar, fazer e viver; [...] as criações científicas, artísticas e

tecnológicas;  [...]  as  obras,  objetos,  documentos,  edificações  e  demais  espaços

destinados às manifestações artístico-culturais; [...] os conjuntos urbanos e sítios de

valor  histórico,  paisagístico,  artístico,  arqueológico,  paleontológico,  ecológico  e

científico”.

Lembrem-se, ainda, no Capítulo VI, art. 225, os direitos de todos ao meio ambiente

equilibrado e à sua preservação para as presentes e futuras gerações.

Além  da  Constituição  Federal,  a  matéria  se  estriba  em  pactos  internacionais

integrados pelo Brasil, a exemplo da Convenção no 169 da Organização Internacional

do  Trabalho  -  OIT -,  que lembra  os  termos da Declaração Universal  dos  Direitos

Humanos, do Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, do

Pacto  Internacional  dos  Direitos  Civis  e  Políticos  e  dos  numerosos  instrumentos

internacionais sobre a prevenção da discriminação. Cumpre registrar que as normas

dessa convenção foram estabelecidas com a colaboração das Nações Unidas,  da

Organização das Nações Unidas para a Agricultura e a Alimentação, da Organização

das  Nações  Unidas  para  a  Educação,  a  Ciência  e  a  Cultura  e  da  Organização
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Mundial  da  Saúde,  bem  como do  Instituto  Indigenista  Interamericano,  nos  níveis

apropriados e nas suas respectivas esferas, no propósito de promover e assegurar

sua própria aplicação.

A proposição em exame se ampara também na Constituição Estadual, que no seu

art.  2o, I, define entre os objetivos prioritários dos Poderes mineiros a garantia da

efetividade dos  direitos  públicos  subjetivos,  formulação que implica o  acolhimento

permanente daqueles reivindicados pelos segmentos sociais autoidentificados como

portadores  de  relações  econômico-sociais  e  culturais  próprias,  cujos  movimentos

pretendem inserir suas demandas no corpo jurídico positivo. Recorre também ao art.

10, XV, que fixa a competência concorrente do Estado para legislar sobre a proteção

aos patrimônios histórico e cultural.

Nessa mesma direção, o art. 24 da Constituição da República assegura ao Estado

prerrogativa semelhante: legislar concorrentemente sobre a produção, sobre a defesa

do  meio  ambiente  e  sobre  a  proteção  ao  patrimônio  histórico  e  cultural,  temas

relacionados aos direitos das populações e comunidades tradicionais.

O projeto de lei em análise evoca também o art. 41 da Lei Primeira de Minas, que

determina  ações  públicas  administrativas  com  o  objetivo  de  executar,

articuladamente,  planos,  programas  e  projetos  regionais  e  setoriais  dirigidos  ao

desenvolvimento  global  das  coletividades  do  mesmo  complexo  geoeconômico  e

social, conjunto que, em sentido amplo, abarca as comunidades tradicionais e admite

orientações político-legislativas. Por fim, nos arts. 207, 208 e 214, a Constituição do

Estado reitera os preceitos referentes ao exercício dos direitos e expressões culturais

e ambientais da comunidade mineira, no interior da qual certamente se incluem as

manifestações particulares ou minoritárias.

Quanto ao mérito, fica evidente a relevância da proposição, pois oferece mais um

instrumento legal, de caráter democrático e com incidência social, para garantir-se em

âmbito  estadual  os  direitos  das  populações  tradicionais.  Aliás,  várias  propostas

apresentadas durante o seminário legislativo Pobreza e Desigualdade, que abordou o

tema “Promoção e proteção social”, solicitaram, entre outras medidas:

“[...]  política estadual  de desenvolvimento sustentável  dos povos e comunidades

tradicionais  por  meio  de  legislação  específica,  elaboração  e  aprovação  de  plano



514
____________________________________________________________________________

estadual, constituição de comissão estadual e fóruns regionais e inclusão no PPAG,

garantindo  acesso  à  terra  (identificação,  demarcação,  reconhecimento,  titulação),

apoio  à  produção  (assistência  técnica,  comercialização)  e  inclusão  e  acesso  à

políticas públicas sociais”.

Nesse aspecto, os constituintes de 1988 já haviam promovido um grande avanço,

que todavia resta incompleto: a despeito dos Decretos Federais nºs 1.775, de 1996,

que  dispôs  sobre  a  demarcação  de  terras  indígenas,  nº  5.051,  de  2004,  que

promulgou a Convenção no 169 da OIT Sobre Povos Indígenas e Tribais, e 4.887, de

2003, que fixou procedimentos para a identificação, o reconhecimento, a delimitação,

a demarcação e a titulação das terras  quilombolas,  ainda não foram resolvidos a

contento vários problemas relativos à efetivação desses objetivos e muito menos aos

direitos das demais comunidades tradicionais, até recentemente invisíveis aos olhos

da lei e, portanto, das políticas públicas.

São populações que abarcam milhões de famílias e ocupam, segundo algumas

estimativas, cerca de 1/4 do território nacional, mas em boa parte nos interstícios da

sociedade  formal,  salvo  em  áreas  demarcadas,  onde  conformam  manchas

demográficas  contínuas.  Analisadas  em  conjunto,  apresentam  grande  diversidade

econômico-social:  indígenas  vinculados  a  comunidades  precedentes  às  primeiras

clivagens  de  classe  conhecidas  no  atual  território  brasileiro,  remanescentes  de

quilombos,  camponeses  sem  terra  ou  proprietários,  artesãos  de  várias

especialidades, trabalhadores por conta própria dedicados a coletas distintas e assim

por diante.

No  I  Encontro  Nacional  de  Comunidades  Tradicionais,  realizado  em  agosto  de

2004,  foram  listados  os  seguintes  segmentos,  muitos  dos  quais  presentes  na

sociedade  mineira:  indígenas,  quilombolas,  agroextrativistas,  seringueiros,

quebradeiras  de  coco  babaçu,  pescadores  artesanais,  caiçaras,  geraizeiros,

vazanteiros, pantaneiros,  ciganos, pomeranos, comunidades de terreiro, fundos de

pasto, faxinais e ribeirinhos do São Francisco. Esse rol é nomeado à maneira fractal

pelo enfoque multiculturalista.

Ressalte-se,  pois,  que  a  característica  definidora  central  das  comunidades

tradicionais, dimensões particulares no interior da comunidade brasileira, são as suas
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singularidades socioculturais e seu ancestral déficit de garantias reais, intocados que

foram pelos direitos formal-abstratos associados à concepção de desenvolvimento

unilateralmente universalista em vigor, à margem do qual vivem e resistem com níveis

diversos de  solidez e autorreconhecimento,  configurando um problema humano  à

espera de abordagem justa e urgente.

Tal foi a situação que motivou o governo federal a criar mediante decreto, em 2004,

a  Comissão  Nacional  de  Desenvolvimento  Sustentável  das  Comunidades

Tradicionais,  com  vistas  a  coordenar  a  elaboração  e  o  encaminhamento  de  uma

política sobre o tema,  que posteriormente,  teve sua denominação,  competência  e

composição alteradas. Para subsidiar o debate então aberto, realizou-se, em 2005, o

I Encontro Nacional de Comunidades Tradicionais/Pautas e Políticas Públicas, cujo

objetivo  foi  estabelecer  parâmetros  conceituais  para  o  recorte  a  ser  efetivado  e

identificar as principais demandas das populações enfocadas.

A partir de então, encontros regionais e contatos informais ampararam as propostas

em construção, convergindo para uma oficina de trabalho em 2006, que resultou no

primeiro texto sobre uma política de conjunto. Após novas reuniões para discutir-se e

aperfeiçoar-se o texto-base, foi  editado o Decreto Federal  nº  6.040,  de 2007,  que

instituiu  a  Política  Nacional  de  Desenvolvimento  Sustentável  dos  Povos  e

Comunidades Tradicionais - PNPCT -, a ser implementada pela Comissão Nacional

de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais - CNPCT -,

estabelecendo noções gerais e trazendo disposições anexas.

Em Minas Gerais, igualmente, o assunto vem merecendo atenção dos movimentos

sociais e das autoridades políticas, repercutindo, em consequência, no parlamento

mineiro. O seminário legislativo Pobreza e Desigualdade pode ser citado como um

exemplo das reflexões realizadas pela Casa, por meio do qual procurou-se responder

à pergunta central: “Quais ações, melhorias ou inovações deverão ser implementadas

nas políticas públicas para promover a erradicação da pobreza e o enfrentamento das

desigualdades  sociais  e  regionais?”.  Nessa  ocasião,  o  “atendimento  a  povos  e

comunidades  tradicionais  (indígenas,  quilombolas,  ciganos  e  geraizeiros)”  foi

expressamente definido com um dos vértices de discussão no âmbito da promoção e

proteção social para o desenvolvimento social do Estado.  De outro lado, marcam a
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atuação  da  ALMG  reflexões  e  debates  acerca  das  condições  e  demandas  de

comunidades como, entre outras, a de Brejo dos Crioulos, localizada em área comum

aos Municípios mineiros de Varzelândia, Verdelândia e São João da Ponte; a cigana

“calon”,  na  Região  Metropolitana  de  Belo  Horizonte;  de  vazanteiros  do  Rio  São

Francisco, que se organizam no Município de Matias Cardoso; e de geraizeiros do

Cerrado, que realizam mobilizações em Rio Pardo de Minas, entre outras localidades.

Houve, ainda, fóruns e iniciativas correlatas. Cumpre lembrar as II e III Conferências

Estaduais de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, realizadas respectivamente

nos anos de 2009 e 2013, pela Sedese,  por  meio da Coordenadoria Especial  de

Políticas Pró-Igualdade Racial, e do Conselho Estadual de Promoção da Igualdade

Racial, com a participação da Assembleia Legislativa e entidades interessadas, que

discutiram a implementação das políticas direcionadas a esses públicos.

Diante desse contexto, a proposição em foco pretende cristalizar direitos exigidos

na  sociedade  civil  mineira,  que  por  sua  vez  se  encontram  embasados

constitucionalmente e incentivados por  políticas públicas federais já em aplicação.

Ressalte-se que a garantia plena para o exercício dos direitos individuais e coletivos

concernentes  às  populações  e  comunidades  tradicionais  é  tanto  mais  importante

quando se consideram as permanentes situações de conflito que as envolve e as

ameaças  à  sua  existência,  em  face,  especialmente,  de  projetos,  obras  e

empreendimentos que afetam seus direitos fundamentais e sociais.

A matéria em análise, por questão de conteúdo e oportunidade, é pois fundamental

para a vida e o futuro de populações e comunidades inteiras que reclamam a atenção

dos poderes públicos, em especial dos legisladores, merecendo assim ser incluída

como lei no ordenamento jurídico estadual. Essa opinião se encontra endossada pelo

Executivo: baixada em diligência para a Sedese na legislatura passada, na forma do

Projeto de Lei nº 1.981/2008, recebeu nota técnica favorável da Superintendência de

Promoção e Proteção dos Direitos Humanos:

“Trata-se  de  iniciativa  que  visa  ao  reconhecimento,  valorização  e  respeito,

garantindo  o  exercício  dos  direitos  destes  povos,  como  alimentação  adequada,

cultura, terra, participação social, educação, saúde, previdência, moradia adequada,

culto,  religião,  meio  ambiente,  dentre  outros.  Este  projeto  segue  os  objetivos  da
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Política  Nacional  de  Desenvolvimento  Sustentável  dos  Povos  e  Comunidades

Tradicionais,  instituída  por  meio  do  Decreto  Federal  nº  6.040,  de  7/2/2007.  Além

disso,  a  Comissão  Estadual  prevista  tem  papel  essencial,  em  conjunto  com  o

Conselho  Estadual  de  Defesa  dos  Direitos  Humanos  e  Conselho  Estadual  de

Participação  da  Comunidade  Negra,  na  promoção  da  igualdade  entre  os  povos

tradicionais e no combate à discriminação, em especial no que tange à garantia do

respeito aos direitos dos povos quilombolas, indígenas e ciganos à sua terra, cultura

e  identidade.  Nesse  sentido,  a  Diretoria  de  Promoção  e  Proteção  dos  Direitos

Humanos concorda com os objetivos do presente projeto de lei  na promoção dos

direitos e do desenvolvimento sustentável dos povos e comunidades tradicionais”.

Todavia,  impõe-se  necessário  o  aprimoramento  do  projeto  inicial,  pelo  que  se

justifica a apresentação do Substitutivo nº 1, cujos termos mantêm as preocupações e

intenções da proposição em apreço no que têm de essencial e democrático, mas de

forma  a  se  garantirem  as  singularidades  da  atividade  legislativa  estadual,  a  se

preservarem  as  prerrogativas  do  Poder  Executivo  mineiro,  a  se  adequarem

passagens  quanto  a  questões  de  mérito,  a  alcançar-se  maior  concisão  nos

dispositivos, a se reordenarem os assuntos abordados para aprimorar a lógica textual

e a melhorar-se a redação no que diz respeito às normas da técnica legislativa.

Dessa  forma,  o  art.  2º  do  Substitutivo  nº  1  expõe  as  definições  de  povos  e

comunidades tradicionais,  territórios  tradicionalmente  ocupados  e  desenvolvimento

sustentável.  Verifica-se que as concepções previstas no art.  2º  do projeto original

foram  mantidas,  com  pequenas  adequações  textuais,  cabendo  destacar  a

substituição  da  expressão  “territórios  tradicionais”  pela  expressão  “territórios

tradicionalmente ocupados”, considerada mais pertinente.

Por sua vez, art. 3º do substitutivo prevê como objetivo geral da política a promoção

do desenvolvimento integral dos povos e comunidades tradicionais, com ênfase no

reconhecimento, no fortalecimento e na garantia de seus direitos territoriais, sociais,

ambientais  e econômicos, respeitando-se e valorizando-se sua identidade cultural,

bem como suas formas de organização, relações de trabalho e instituições. Registre-

se que o artigo em análise aproveita o teor do art. 4º do projeto original.

Já o art. 4º do substitutivo menciona os objetivos específicos, sendo que a maioria
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desses comandos já encontrava previsão nos arts. 3º - princípios da política - e 5º -

objetivos  específicos  da  política  -  da  proposição  original.  Tais  dispositivos  foram

reordenados e deslocados para o art. 4º do substitutivo, com pequenas alterações de

redação,  sempre  com  vistas  a  apurar-se  o  conteúdo  e  a  encontrarem-se  formas

técnicas mais adequadas. Alguns incisos foram, no entanto, adicionados, a exemplo

do  inciso  XIII,  sobre  a  implementação  de  estratégias  para  o  mapeamento  e  a

caracterização demográfica e socioeconômica dos povos e comunidades tradicionais,

de forma a propiciar visibilidade a essas populações e a orientar o planejamento e a

execução de políticas públicas; do inciso XXI, acerca do estímulo à permanência dos

jovens dos povos e comunidades tradicionais em seus territórios; e do inciso XXVI,

que visa assegurar proteção e assistência a representantes, grupos ou instituições

que atuem na promoção e defesa dos direitos dos povos e comunidades tradicionais

e que, em razão de sua atividade, sejam expostos a situações de risco.

O art. 5º do substitutivo estabelece as diretrizes da política, bem como determina

que  a  efetivação  das  ações  deverá  ocorrer  de  forma  intersetorial,  integrada,

sistemática e coordenada, aproveitando-se, para a redação do comando em análise,

várias das disposições constantes do art. 3º do projeto original

Os arts. 7º, 8º e 9º do substitutivo, que guardam relação com os arts. 6º, 7º, 8º e 9º

do  projeto  inicial,  dispõem,  respectivamente,  sobre  os  instrumentos  de

implementação da política;  a instituição,  por  regulamento,  de comissão paritária  e

deliberativa com a atribuição de implementar e coordenar a política no Estado; e a

realização de fóruns estaduais e locais com vistas a se debaterem os conteúdos da

política  e  se  elaborar  o  conjunto  das  ações  adequadas  e  necessárias  à  sua

implementação.

Ressalte-se, por fim, que o art. 6º do substitutivo adiciona importantes disposições

referentes  à  identificação  dos  povos  e  comunidades  tradicionais  no  Estado  e  à

regularização fundiária dos territórios por eles ocupados, como forma de garantir as

condições necessárias à reprodução cultural, social e econômica dessas populações,

preservar os recursos ambientais imprescindíveis ao seu bem-estar e, especialmente,

propiciar o cumprimento da função social da propriedade.

À vista das considerações expendidas, inclusive o que se refere à necessidade de
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alterações no projeto, fica claro que a proposição em exame merece a aprovação

desta Casa Legislativa, na forma do substitutivo apresentado ao final deste parecer.

Conclusão

Em face do aduzido, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 883/2011 na

forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Institui  a  política  estadual  para  o  desenvolvimento  sustentável  dos  povos  e

comunidades tradicionais de Minas Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica instituída a política estadual para o desenvolvimento sustentável dos

povos e comunidades tradicionais de Minas Gerais.

Art. 2º - Para os fins desta lei, consideram-se:

I - povos e comunidades tradicionais os grupos culturalmente diferenciados que se

reconhecem como tais e possuem formas próprias de organização social, ocupando

territórios e utilizando recursos naturais como condição para sua reprodução cultural,

social,  religiosa,  ancestral  e  econômica  e  aplicando  conhecimentos,  inovações  e

práticas gerados e transmitidos pela tradição;

II  -  territórios  tradicionalmente  ocupados  os  espaços  necessários  à  reprodução

cultural,  social  e  econômica  dos  povos  e  comunidades  tradicionais,  sejam  eles

utilizados de forma permanente ou temporária, observando-se, no que diz respeito

aos povos indígenas e quilombolas, o que dispõem, respectivamente, o art. 231 da

Constituição  da  República  e  o  art.  68  do  Ato  das  Disposições  Constitucionais

Transitórias  da  mesma  Constituição,  combinados  com  as  regulamentações

pertinentes;

III - desenvolvimento sustentável a melhoria permanente da qualidade de vida e da

realização  das  potencialidades  humanas,  mediante  a  utilização  planejada  dos

recursos  naturais  e  econômico-sociais,  de  modo  a  garantir-lhes  a  transmissão,

aprimorados, às gerações futuras.

Art.  3º  -  É  objetivo  geral  da  política  de  que  trata  esta  lei  promover  o

desenvolvimento  integral  dos  povos  e  comunidades  tradicionais,  com  ênfase  no

reconhecimento, no fortalecimento e na garantia de seus direitos territoriais, sociais,
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ambientais  e econômicos, respeitando-se e valorizando-se sua identidade cultural,

bem como suas formas de organização, relações de trabalho e instituições.

Art.  4º  -  São  objetivos  específicos  da  política  estadual  para  o  desenvolvimento

sustentável dos povos e comunidades tradicionais de Minas Gerais:

I  -  reconhecer,  respeitar  e  valorizar  a  diversidade  econômico-social,  cultural  e

ambiental  dos  povos  e  comunidades  tradicionais  que  interagem  nos  diferentes

biomas e ecossistemas, em áreas rurais ou urbanas;

II  -  preservar e promover os direitos à identidade própria,  à cultura particular,  à

memória histórica e ao exercício de práticas comunitárias, para o pleno exercício da

cidadania, da liberdade e da individualidade;

III  -  proteger e valorizar os direitos dos povos e comunidades tradicionais sobre

seus conhecimentos, práticas e usos, assegurando-se a justa e equitativa repartição

dos benefícios deles derivados;

IV  -  melhorar  a  qualidade  de  vida  dos  povos  e  comunidades  tradicionais,

ampliando-se as possibilidades de sustentabilidade para as gerações futuras;

V  -  conferir  celeridade  ao  reconhecimento  da  autoidentificação  dos  povos  e

comunidades tradicionais,  propiciando-lhes o  acesso  pleno aos  seus  direitos  civis

individuais e coletivos;

VI - garantir  aos povos e comunidades tradicionais o uso de seus territórios por

meio de sua posse efetiva ou propriedade, mediante regularização e titulação das

terras,  assegurando-se  o  livre  acesso  aos  recursos  naturais  necessários  à  sua

reprodução física, cultural, social e econômica;

VII - solucionar os conflitos gerados em decorrência da implantação de Unidades de

Conservação  de  Proteção  Integral  em  territórios  tradicionalmente  ocupados,

estimulando-se alternativas como a criação de Unidades de Conservação de Uso

Sustentável, previstas na Lei Federal no 9.985, de 18 de julho de 2000;

VIII  -  assegurar  aos povos e  comunidades tradicionais  a  permanência  em seus

territórios e o pleno exercício de seus direitos individuais e coletivos, sobretudo nas

situações de conflito ou ameaça à sua integridade, bem como a defesa dos direitos

afetados  direta  ou  indiretamente,  seja  especificamente  por  projetos,  obras  e

empreendimentos,  seja genericamente  pela reprodução das relações de produção
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dominantes na sociedade;

IX - garantir  que empresas responsáveis por projetos, obras e empreendimentos

compensem  ou  indenizem  os  povos  e  comunidades  tradicionais  pelos  prejuízos

causados  nos  territórios  tradicionalmente  ocupados  e  reparem  os  danos  físicos,

culturais, ambientais ou socioeconômicos;

X - assegurar a implantação dos sistemas de infraestrutura e de acesso, além dos

serviços  e  equipamentos  públicos  adequados  às  realidades  e  às  demandas

socioeconômicas e culturais dos povos e das comunidades tradicionais;

XI - promover ações de sustentabilidade socioeconômica e produtiva, incentivando-

se o desenvolvimento de tecnologias adequadas, respeitando-se práticas, saberes e

formas de organização social dos povos e comunidades tradicionais e assegurando-

se o acesso dessas populações a recursos naturais e potencialidades de biomas e

ecossistemas;

XII - assegurar o acesso aos recursos da biodiversidade e do patrimônio genético,

com  a  repartição  justa  e  equitativa  de  benefícios  derivados  da  utilização  do

conhecimento tradicional e de práticas e inovações relevantes para a conservação da

diversidade biológica e para a utilização sustentável de seus componentes;

XIII - implementar estratégias para o mapeamento e a caracterização demográfica e

socioeconômica dos  povos  e  das  comunidades  tradicionais,  de  forma a  propiciar

visibilidade a essas populações e a orientar o planejamento e a execução de políticas

públicas  que  resguardem  seus  direitos  territoriais,  sociais,  culturais,  ancestrais  e

econômicos;

XIV - promover o acesso dos povos e das comunidades tradicionais às políticas

públicas  e  a  participação  de  seus  representantes  nas  instâncias  de  deliberação,

fiscalização e controle social das ações governamentais, especialmente no que se

refere a projetos que envolvam direitos e interesses dessas populações;

XV  -  otimizar  a  inserção  dos  povos  e  comunidades  tradicionais  em  ações  e

programas sociais, estabelecendo-se recortes e enfoques diferenciados voltados para

essas populações;

XVI - garantir aos povos e comunidades tradicionais o acesso a serviços de saúde

de qualidade e apropriados às suas características socioculturais,  necessidades e
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demandas,  incorporando-se,  nos  casos  adequados,  as  concepções  e  práticas  da

medicina tradicional e fitoterápica;

XVII - incentivar a elaboração de política pública de saúde específica, direcionada

aos povos e comunidades tradicionais;

XVIII  -  prover  a  segurança  alimentar  e  nutricional  como  direito  universal  dos

indivíduos, garantindo-lhes acesso regular e permanente a alimentos de qualidade,

em quantidade suficiente, de forma compatível com outras necessidades essenciais,

baseada em práticas sustentáveis e promotoras de saúde, articulando-a e integrando-

a no Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional e ao Sistema Estadual

de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável de Minas Gerais;

XIX  -  fomentar  o  acesso  ao  sistema  público  previdenciário,  observando-se  as

especificidades dos povos e comunidades tradicionais no que diz respeito às suas

atividades ocupacionais e a doenças laborais porventura delas decorrentes;

XX - incentivar as formas tradicionais  de educação, articulando-as com políticas

pedagógicas  avançadas,  e  intensificar  processos  dialógicos  como contribuição  ao

desenvolvimento próprio de cada povo e comunidade, garantindo-se sua participação

nos processos de ensino formais e informais;

XXI - estimular a permanência dos jovens dos povos e comunidades tradicionais em

seus territórios, por meio de ações que promovam a sustentabilidade socioeconômica

e produtiva, a celeridade dos processos de regularização fundiária e outros incentivos

que visem reduzir a migração sazonal ou definitiva;

XXII - implementar e fortalecer projetos que valorizem a importância histórica e a

liderança  étnico-social  desempenhada  pelas  mulheres  pertencentes  aos  povos  e

comunidades tradicionais, assegurando-se a participação feminina em instâncias de

interlocução com órgãos governamentais;

XXIII  - promover a educação sobre a importância dos direitos humanos, sociais,

culturais, ambientais e econômicos, de modo a revigorar o comprometimento com a

vivência e as práticas coletivas;

XXIV  -  apoiar  os  processos  de  constituição  de  organizações  pelos  povos  e

comunidades  tradicionais  e  incentivar  ações  de  associativismo  e  cooperativismo,

respeitando-se as formas tradicionais de representação;
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XXV  -  garantir  aos  povos  e  às  comunidades  tradicionais,  por  meio  de  suas

organizações representativas e de apoio, o acesso a verbas públicas e a condições

facilitadas para a gestão desses recursos financeiros;

XXVI - assegurar proteção e assistência a representantes, grupos ou instituições

que atuem na promoção e defesa dos direitos dos povos e comunidades tradicionais

e que, em razão de sua atividade, sejam expostos a situações de risco.

Art. 5º - As ações voltadas à efetivação da política de que trata esta lei ocorrerão de

forma intersetorial, integrada, sistemática e coordenada, obedecendo-se às seguintes

diretrizes:

I  -  efetivação  dos  direitos  fundamentais  e  sociais  dos  povos  e  comunidades

tradicionais;

II  -  combate aos preconceitos fundados no racismo e promoção de abordagens

específicas para as diferenças de situação cultural, econômica, de gênero, de etnia,

de idade, de religiosidade, de ancestralidade, de orientação sexual e de atividades

laborais, em todas as suas manifestações, buscando-se eliminar quaisquer relações

discriminatórias decorrentes de desigualdades histórico-sociais;

III  -  garantia  aos povos e comunidades tradicionais do direito à informação, em

linguagem  acessível,  especialmente  no  que  se  refere  ao  conhecimento  dos

documentos produzidos no âmbito da política de que trata esta lei;

IV -  descentralização,  transversalidade e articulação das políticas  públicas,  com

ampla  participação  da sociedade  civil,  de  modo a  propiciar  a  eficácia  das  ações

governamentais voltadas para os povos e comunidades tradicionais;

V  -  participação  dos  povos  e  das  comunidades  tradicionais  em  instâncias

institucionais e mecanismos de controle social, propiciando-lhes o protagonismo nos

processos  decisórios  relacionados  a  seus  direitos  e  interesses,  inclusive  na

elaboração, no monitoramento e na execução de programas e ações.

Art.  6º  -  O  Estado  identificará  os  povos  e  as  comunidades  tradicionais  e

discriminará, para fins de regularização fundiária,  os  territórios  por eles ocupados,

localizados em áreas públicas e privadas.

§  1º  -  A regularização  fundiária  dos  territórios  tradicionalmente  ocupados  pelos

povos e pelas comunidades tradicionais é considerada de interesse social e objetiva o
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cumprimento da função social da propriedade, a garantia das condições necessárias

à reprodução cultural, social e econômica dessas populações e a preservação dos

recursos ambientais imprescindíveis ao seu bem-estar.

§ 2º - A discriminação e a delimitação dos territórios de que trata o caput se darão

com a participação das comunidades beneficiárias e respeitarão as peculiaridades

dos ciclos naturais e a organização local das práticas produtivas.

§  3º  -  A regularização  fundiária  dos  territórios  tradicionalmente  ocupados  pelos

povos  e  pelas  comunidades  tradicionais  localizados  em  áreas  privadas  dar-se-á

mediante:

I - desapropriação para fins de interesse social;

II - dação em pagamento por proprietário devedor do Estado;

III - permuta.

§  4º  -  Os  títulos  outorgados  para  regularização fundiária  serão concedidos  em

caráter  gratuito,  inalienável,  coletivo  e  por  prazo  indeterminado,  beneficiando

gerações futuras.

§  5º  -  O  título  outorgado  para  regularização  fundiária  será  extinto  no  caso  de

descumprimento das finalidades de uso e preservação do território tradicionalmente

ocupado.

§ 6º  -  Aplica-se aos beneficiários  dos títulos  a que se referem os §§ 4º  e 5º  o

disposto na Lei nº 14.313, de 19 de junho de 2002.

Art.  7º  -  São  instrumentos  de  implementação  da  política  estadual  para  o

desenvolvimento  sustentável  dos povos e das comunidades tradicionais  de  Minas

Gerais o Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado, o Plano Plurianual de Ação

Governamental,  a Lei  de Diretrizes Orçamentárias, a Lei  do Orçamento Anual e o

Fundo de Desenvolvimento Regional ou congênere.

Art. 8º - A implementação e a coordenação, no Estado, da política de que trata esta

lei caberão a órgão ou comissão, de caráter paritário e deliberativo, composto por

representantes do poder público e dos povos e das comunidades tradicionais, a ser

instituído na forma de regulamento.

Art.  9º  -  Serão  realizados  fóruns  estaduais  e  locais  bianuais,  com  ampla

participação dos órgãos públicos e entidades da sociedade civil, para se debaterem
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os conteúdos da política de que trata esta lei e se elaborar o conjunto de ações e

medidas adequadas à sua implementação.

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

Sala das Comissões, 6 de novembro de 2013.

Durval Ângelo, presidente e relator - Rogério Correia - Rômulo Viegas - Sebastião

Costa.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.434/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do deputado Lafayette de Andrada, o projeto de lei  em epígrafe visa

autorizar  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Barbacena  o  imóvel  que

especifica.

A proposição foi publicada no  Diário do Legislativo de 30/8/2013 e distribuída às

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

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

jurídico, constitucional e legal, conforme estabelecem os arts. 102, III, “a”, e 188 do

Regimento Interno.

Na reunião de 17/9/2013, a relatoria solicitou fosse o projeto, nos termos do art. 301

do  Regimento  Interno,  encaminhado ao  autor  para  que  apresentasse o  memorial

descritivo da área a ser desmembrada para doação; e à Secretaria de Estado de

Planejamento e Gestão para que informasse a situação efetiva do imóvel e se há

óbice à transferência de domínio pretendida.

De posse das respostas, passamos à análise da matéria.

Fundamentação

Trata o Projeto de Lei  nº  4.434/2013 de autorizar  o  Poder Executivo a doar  ao

Município  de  Barbacena  o  imóvel  denominado  Parte  da  Fazenda  Regional  -

Sericícola, com área de 10,3251ha, situado na R. Luiz Delbem, no Bairro Roman,

nesse município, com os limites e as confrontações constantes na matrícula n° 4.415

do Livro 3 do Cartório do 1° Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Barbacena.

De acordo com o art. 18 da Constituição Mineira, a transferência de domínio de

bens públicos, ainda que na forma de doação para outro ente da Federação, deve ser
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precedida de autorização legislativa.

No âmbito infraconstitucional, a Lei Federal no 8.666, de 1993, que regulamenta o

art. 37, inciso XXI, da Constituição da República e institui normas para licitações e

contratos  da  administração  pública,  exige,  em  seu  art.  17,  além  da  referida

autorização, a existência de interesse público devidamente justificado.

A propósito, o parágrafo único do art. 1º da proposição destina o bem ao Serviço

Social do Comércio do Estado - Sesc - de Minas Gerais para a construção de teatro e

espaço de uso múltiplo, com oficinas de artes, para a valorização e difusão da cultura

mineira.

Por intermédio da Mensagem nº 544/2013, o governador do Estado encaminhou a

esta Casa o Substitutivo nº 1, que acrescenta ao projeto os prazos para a efetivação

da destinação proposta e para o registro do imóvel, além do memorial descritivo da

área a ser doada, a fim de possibilitar seu desmembramento e a transferência de seu

domínio  ao  município;  e  dispõe,  ainda,  que  a  doação  visa  atender  à  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.

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 4.434/2013 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Barbacena  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 Barbacena uma

área  de  10,3251ha  (dez  vírgula  três  mil  duzentos  e  cinquenta  e  um  hectares),

correspondente a 103.251,00m² (cento e três mil duzentos e cinquenta e um metros

quadrados), conforme descrição constante no 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 nº 4.415, a fls. 94-98 do

Livro 3, no Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Barbacena.
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Parágrafo  único  -  O  imóvel  a  que  se  refere  o  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.

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  ponto  1,  com

coordenadas  planas  N=7.650.711,91m  e  E=625.968,76m,  localizado  na  Rua  Luiz

Delbem e canto de divisa com o Canil da Sociedade dos Animais; segue confrontando

à esquerda com a Rua Luiz Delbem, com distância de 75,54m e azimute de 47º02'12”

até o ponto 2; deste, confrontando à esquerda com a Rua Luiz Delbem, seguindo com

distância  de  73,62m  e  azimute  plano  de  43º54'11”,  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 65º31'57”, 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

84º15'46”, chega-se ao ponto 7; deste, seguindo com distância de 36,27m e azimute

plano de 83º39'47”, 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 a 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 a Estação Meteorológica,  seguindo com
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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 o 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  plano  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

azimute plano de 156°18'57”, chega-se ao ponto 21; deste, confrontando à esquerda

com a Rua 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 o 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 (dez vírgula três

mil duzentos e cinquenta e um hectares).

Sala das Comissões, 5 de novembro de 2013.

Sebastião Costa, presidente - Leonídio Bouças, relator - André Quintão - Duilio de

Castro - Luiz Henrique.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 4.488/2013

Mesa da Assembleia

Relatório

A Mesa da Assembleia Legislativa, no uso da atribuição que lhe confere o art. 79,

VII, “a”, do Regimento Interno, apresentou o Projeto de Resolução nº 4.488/2013, que

altera a Resolução nº 5.176, de 6 de novembro de 1997, que contém o Regimento

Interno da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais.

Publicada no  Diário  do  Legislativo em 11/9/2013,  a  proposição  foi  distribuída  à

Mesa para  receber  parecer,  consoante estabelece o  art.  79,  VIII,  “a”,  do  diploma

procedimental.

Fundamentação

A  proposição  em  tela  objetiva  introduzir  alterações  no  Regimento  Interno  da
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Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais visando ao seu aperfeiçoamento.

A análise  do  projeto  aponta  para  a  identificação de diretrizes  que nortearam sua

elaboração, como a dinamização das reuniões de Plenário,  a partir  da adoção de

prazos  mais  adequados  ao  enriquecimento  do  debate  político  e  ao  ritmo  dos

trabalhos parlamentares.

Outra diretriz consiste no fortalecimento dos trabalhos das comissões, sobretudo no

que  concerne  à  discussão  das  proposições  e  ao  monitoramento  das  políticas

públicas, proporcionando a tais órgãos maior poder  deliberativo, com prazos mais

adequados e condizentes com o aprofundamento e enriquecimento dos debates.

Objetivou-se  também  modificar  dispositivos  regimentais  que  estavam  em

descompasso com alterações constitucionais supervenientes. É o caso da eliminação

dos  dispositivos  que  tratam  da  licença  para  processar  parlamentares.  Essa

sistemática não mais existe em face da Emenda à Constituição nº 35, que afastou a

exigência de licença da casa legislativa para processar parlamentares e instituiu em

favor do Legislativo uma prerrogativa de bloqueio desse tipo de processo judicial.

Ainda na linha da adaptação do regimento às novas disposições constitucionais,

foram eliminados  os  preceitos  regimentais  atinentes  ao  voto  secreto.  Com efeito,

recente alteração na Constituição do Estado, mediante a Emenda à Constituição nº

91, acabou com o escrutínio secreto no âmbito das deliberações parlamentares. Para

além  da  adaptação  ao  novo  texto  constitucional,  essa  alteração  mostra-se  mais

condizente com a necessidade de transparência na atuação dos parlamentares, uma

vez que estes exercem uma função de representação pública.

Outra  preocupação  foi  a  de  afastar  inconsistências  regimentais,  como  aquela

referente à possibilidade de revisão de relatório de CPI pelo Plenário. Ora, a CPI é

um  órgão previsto  constitucionalmente  com poderes  de  investigação próprios  das

autoridades  judiciais;  qualifica-se  como  instrumento  de  ação  fiscalizadora  das

minorias, na sua relevante função de fiscalizar os atos da maioria. Permitir  que os

trabalhos  realizados  pela  CPI  ao  longo  de  meses  sejam  revistos  pelo  Plenário

corresponderia a esvaziar tais poderes fiscalizadores. Ademais, apenas os deputados

que  compõem  a  CPI  são  investidos  dos  poderes  de  investigação  próprios  das

autoridades judiciárias, e não os deputados do Legislativo como um todo. O reexame,
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pelo  Plenário,  do  relatório  da  CPI  poderia  ensejar  injunções  políticas  indevidas,

desnaturando todo o trabalho investigativo.

Outra inadequação de nosso regimento diz respeito à tramitação de propostas de

emenda à Constituição, as quais se submetem a exame de comissão especial, mas

não passam pelo  crivo  da  Comissão de Constituição  e  Justiça  -  CCJ.  Ora,  se  o

objetivo  é  alterar  a  Constituição  do  Estado,  afigura-se  imprescindível  a  oitiva  da

Comissão de Constituição e Justiça.

Merece destaque ainda o aperfeiçoamento do controle prévio de constitucionalidade

exercido pela Comissão de Constituição e Justiça, cujo parecer passa a ter caráter

terminativo.  Assim,  um  parecer  contrário  da  CCJ  teria  o  efeito  de  fulminar  uma

proposição já  no seu nascedouro,  levando ao seu arquivamento,  salvo se houver

requerimento de 1/10 dos deputados para que a matéria seja levada a exame do

Plenário.  Dessa  forma,  o  controle  preventivo  de  constitucionalidade  resultaria

fortalecido.

Propõe-se também o fim do arquivamento automático de todas as proposições ao

cabo da legislatura. Haveria a reabertura da discussão das matérias na legislatura

seguinte,  arquivando-se  tão  somente  as  proposições  que  não  tenham  tido  sua

tramitação concluída ao longo de três legislaturas. Com isso, pretende-se imprimir

maior racionalidade ao processo legislativo, evitando-se o desperdício de trabalho e o

dispêndio de energia processual.

Inúmeras outras alterações decorrem de aperfeiçoamentos sugeridos a partir  da

aplicação  prática  do  Regimento  Interno  desde  sua  última  reforma,  bem  como

resultam de mudanças voltadas para adequação à técnica legislativa.

Em  linhas  gerais,  são  essas  as  modificações  que  se  pretende  introduzir  no

Regimento Interno, as quais certamente muito contribuirão para o aperfeiçoamento

dos trabalhos parlamentares, motivo pelo qual somos favoráveis a sua aprovação.

Sugerimos apenas dois pequenos reparos à proposição. O primeiro deles incide

sobre o art. 81, na parte em que acrescenta o inciso V ao art. 226 do Regimento

Interno. Tal inciso objetiva conferir  iniciativa de emenda ao Tribunal de Justiça, ao

Tribunal de Contas e ao Procurador-Geral de Justiça em proposição de sua autoria.

Não  nos  parece  razoável  instituir  no  âmbito  do  processo  legislativo  o  poder  de
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emenda  extraparlamentar,  salvo  no  que  toca  à  possibilidade,  já  existente,  de  o

Governador apresentar, por meio de mensagem, emenda a projeto de sua autoria. A

inovação proposta, consistente em estender tal prerrogativa a outras autoridades, não

nos parece adequada, pois entendemos que a participação dessas autoridades no

processo  de  elaboração  legislativa  deve  cingir-se  à  deflagração  do  processo

legislativo nas matérias concernentes às instituições a que pertencem, nos termos já

prescritos na Constituição do Estado. Uma vez apresentada a proposição legislativa,

eventuais aprimoramentos de seu texto mediante emendas devem ocorrer no âmbito

exclusivo do Poder Legislativo, por iniciativa parlamentar.

Apresentamos ainda uma emenda supressiva do art. 21 do projeto em exame. Tal

dispositivo modifica a redação do atual § 1º do art. 70 do Regimento Interno, que

faculta ao Líder, em caráter excepcional, usar da palavra pelo tempo que o Presidente

da Assembleia prefixar, a fim de tratar de assunto relevante e urgente ou responder a

crítica dirigida à Bancada ou ao Bloco Parlamentar a que pertença. Consoante dispõe

o § 1º do referido art. 70, quando o líder não puder ocupar a tribuna, poderá transferir

a palavra a um dos seus vice-líderes ou a qualquer de seus liderados. O projeto em

tela restringe a faculdade de transferir  tal  prerrogativa somente aos vice-líderes. A

restrição não nos parece procedente, pois bem pode ocorrer que também os vice-

líderes se vejam impossibilitados de ocupar a tribuna. Pelo texto regimental em vigor,

isso não seria um problema, pois há a previsão de transferência da palavra pelo líder

a qualquer de seus liderados, o quenos parece inclusive mais democrático. Portanto,

somos  contrários  à  modificação  proposta,  razão  pela  qual  apresentamos  ao  final

deste parecer emenda supressiva do mencionado art. 21.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Resolução nº 4.488/2013

com as Emenda nº 1 e 2 a seguir apresentadas.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 81 a seguinte redação:

“Art. 81 - O inciso III do art. 226 da Resolução nº 5.176, de 1997, passa a vigorar

com a seguinte redação:

'Art. 226 - (…)
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III - de Comissão;'”.

EMENDA Nº 2

Suprima-se o art. 21.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 5 de novembro de 2013.

Dinis Pinheiro, presidente - Hely Tarqüínio, relator - Alencar da Silveira Jr. - Neider

Moreira - Adelmo Carneiro Leão.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.504/2013

Comissão de Prevenção e Combate ao uso de Crack e outras Drogas

Relatório

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

declarar de utilidade pública a Federação Mineira de Cerea - FMC -, com sede no

Município de Prata.

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 4.504/2013 pretende declarar de utilidade pública a Federação

Mineira de Cerea - FMC -, com sede no Município de Prata, pessoa jurídica de direito

privado, sem fins lucrativos, de caráter beneficente, que tem como objetivo dar apoio

aos Centros de Recuperação de Alcoolatras - Cerea - de todo o Estado, para que

possam prestar atendimento às pessoas com problemas de alcoolismo.

Com  esse  propósito,  a  instituição  orienta  os  Cereas  a  manter  departamentos

assistenciais  com  recursos  próprios  ou  oriundos  de  doações  para  pessoas  em

recuperação do uso de álcool, proporcionando-lhes readaptação junto aos familiares

e à sociedade.

Tendo em vista o relevante trabalho desenvolvido pela entidade em todo o Estado,

consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.504/2013 , em turno

único, na forma apresentada.
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Sala das Comissões, 6 de novembro de 2013.

Marques Abreu, relator.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.651/2011

Comissão de Cultura

Relatório

De autoria do deputado Luiz Henrique, o Projeto de Lei nº 1.651/2011 reconhece o

Instituto  Histórico  e  Geográfico  de  Minas Gerais  como órgão consultivo  oficial  do

Estado.

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

Constituição  e  Justiça,  retorna  o  projeto  à  comissão  de  mérito  a  fim  de  receber

parecer para o 2º turno, nos termos do art. 189, combinado com o art. 102, XVII, do

Regimento Interno.

A redação do vencido, anexa, é parte deste parecer, nos termos do art. 189, § 1º,

do Regimento Interno.

Fundamentação

O  projeto  em  análise  tem  por  finalidade  reconhecer  o  Instituto  Histórico  e

Geográfico de Minas Gerais - IHGMG - como órgão consultivo oficial do Estado para

assuntos relacionados às áreas de pesquisa a que aquela entidade se dedica.

A proposição foi aprovada no 1º turno na forma do Substitutivo nº 1, apresentado

pela  Comissão  de  Constituição  e  Justiça.  De  acordo  com  o  texto  aprovado,  é

facultada aos órgãos e às entidades da administração pública estadual a consulta ao

IHGMG  sobre  assuntos  em  que  o  conhecimento  técnico  da  instituição  possa

contribuir para o incremento das políticas públicas do Estado.

Não  havendo fato  novo  que justifique mudança de posição desta  comissão em

relação  ao  projeto  em  análise,  somos  favoráveis  à  sua  aprovação  na  forma  do

vencido em 1º turno.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.651/2011, no

2º turno, na forma do vencido em 1º turno.

Sala das Comissões, 6 de novembro de 2013.

Elismar Prado, presidente e relator - Tiago Ulisses - Luiz Henrique.
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PROJETO DE LEI Nº 1.651/2011

(Redação do Vencido)

Faculta aos órgãos e entidades da administração pública estadual consultarem o

Instituto  Histórico  e  Geográfico  de  Minas  Gerais  sobre  assuntos  relacionados  a

história, geografia e ciências auxiliares e complementares que se referirem ao Estado

e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais, cognominado Casa de

João  Pinheiro,  fundado  em  1907,  com  sede  em  Belo  Horizonte,  poderá  ser

consultado pelos órgãos e entidades da administração pública estadual, em caráter

facultativo e opinativo, sobre assuntos de história, geografia e ciências auxiliares e

complementares que se referirem a Minas Gerais.

Art. 2º - O associado do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais, desde que

devidamente identificado, terá livre acesso e estará autorizado a realizar consultas e

pesquisas junto aos órgãos e entidades da administração pública estadual, na forma

dos regulamentos internos destes e da legislação federal  e estadual  de acesso a

informações.

Parágrafo único - A prerrogativa do associado do Instituto Histórico e Geográfico de

Minas Gerais a que se refere o  caput deste artigo deverá ser observada também

pelos órgãos ou entidades públicos ou privados  conveniados ou subsidiados pelo

Estado para o desenvolvimento de atividades nas áreas referidas no caput do art. 1º.

Art.  3º  -  O disposto nesta lei  não acarretará despesas para o Estado de Minas

Gerais.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 8 DE NOVEMBRO DE 2013

ATAS

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

LEGISLATURA EM 6/11/2013

Presidência do Deputado Hely Tarqüínio

Sumário: Comparecimento - Falta de quórum - Ordem do Dia.

Comparecimento

- Comparecem os deputados:

Hely Tarqüínio - Adalclever Lopes - André Quintão - Arlen Santiago - Carlos Mosconi

-  Carlos Pimenta - Celinho do Sinttrocel  -  Célio Moreira -  Doutor Wilson Batista -

Duarte Bechir - Durval Ângelo - Inácio Franco - João Leite - João Vítor Xavier - Juarez

Távora  -  Lafayette  de  Andrada  -  Leonardo  Moreira  -  Marques  Abreu  -  Pompílio

Canavez - Rogério Correia - Rômulo Veneroso - Sargento Rodrigues - Tadeu Martins

Leite - Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda.

Falta de Quórum

O presidente (deputado Hely Tarqüínio) - Às 14h9min, a lista de comparecimento

não registra a existência de número regimental. A presidência deixa de abrir a reunião

por  falta  de quórum e convoca as deputadas e os  deputados para a especial  de

amanhã, dia 7, às 20 horas, nos termos do edital de convocação, e para a ordinária

da  mesma data,  às  14  horas,  com a  seguinte  ordem do  dia:  (-  A ordem do dia

anunciada foi publicada na edição anterior.).

ATA DA 20ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO, INDÚSTRIA,

COMÉRCIO E COOPERATIVISMO NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 15/10/2013

Às 14h33min, comparecem na Sala das Comissões a deputada Ana Maria Resende

e  os  deputados  Dalmo  Ribeiro  Silva  e  Anselmo  José  Domingos  (substituindo  o

deputado Braulio Braz, por indicação da Liderança do BAM), membros da supracitada

Comissão. Havendo número regimental, o presidente, deputado Dalmo Ribeiro Silva,

declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento da deputada
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Ana Maria Resende, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por

aprovada e é subscrita pelos membros da comissão presentes. A presidência informa

que a reunião se destina a apreciar matéria constante da pauta e a discutir e votar

proposições  da comissão.  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 5.592, 5.611, 5.733. 5.737, 5.740 e 5.864/2013. 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  Gustavo  Perrella  em  que  solicita  seja

realizado  debate  público,  com  o  tema  "Turismo  criativo  e  oportunidades  de

desenvolvimento para o setor em Minas Gerais" para debater sobre os impactos do

turismo criativo na sociedade, economia, turismo e cultura mineira; Gustavo Perrella,

Célio Moreira e Sávio Souza Cruz, em que solicitam seja realizada reunião conjunta

das Comissões de Minas e Energia, Meio Ambiente e Turismo, Indústria, Comércio e

Cooperativismo para debater, em audiência pública, a proposta de revisão do PPAG

2012-2015, no exercício 2014, no âmbito da rede de Desenvolvimento Econômico e

Sustentável; Elismar Prado, Gustavo Perrella e Marques Abreu, em que solicitam seja

realizada reunião conjunta das Comissões de Cultura, de Esporte, Lazer e Juventude

e  de  Turismo,  Indústria,  Comércio  e  Cooperativismo  para  debater,  em  audiência

pública, a proposta de revisão do PPAG 2012-2015, no exercício 2014, no âmbito da

rede Identidade Mineira; Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja realizada audiência

pública  em  Pouso  Alegre,  para  debater  os  benefícios,  investimentos  e  impactos

gerados  pela  instalação  de  indústrias  fornecedoras  da  empresa  chinesa  Xuzhou

Construction Machinery Group -  XCMG - no Município de Pouso Alegre e demais

cidades da região  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, 5 de novembro de 2013.

Gustavo Perrella, presidente - Almir Paraca.
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ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO EXTRAORDINÁRIA DE

INTEGRAÇÃO AO PARLAMENTO DO MERCOSUL, EM 22/10/2013

Às 10h14min, comparece na Sala das Comissões o Deputado Tadeu Martins Leite,

membro da supracitada Comissão que, na qualidade de coordenador, declara aberta

a reunião e informa que não há ata a ser lida. O coordenador informa que a reunião

se destina a programar os trabalhos e definir cronograma de atividades da Comissão

e  comunica  o  recebimento  da  seguinte  correspondência:  de  Cristiane  Helena  de

Paula Lima Cabral, professora universitária e membro do grupo de pesquisa Desafios

da Integração na América Latina e Caribe, encaminhando cópia do projeto da primeira

competição sobre o Parlamento do Mercosul. Em seguida, o coordenador apresenta

propostas de atividades da Comissão e solicita que sejam encaminhadas aos demais

membros da Comissão. Cumprida a finalidade da reunião, o coordenador agradece a

presença de todos, convoca os membros da comissão para a próxima reunião, a ser

realizada em 5/10/2013, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 22 de outubro de 2013.

Tadeu Martins Leite, coordenador - Tiago Ulisses - Gustavo Valadares.

ATA DA 22ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ESPORTE, LAZER E

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

22/10/2013

Às 14h35min, 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 a matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da comissão. A

seguir  comunica  o recebimento da seguinte  correspondência:  ofícios  da  deputada

Rosângela  Reis  e  do  deputado  Paulo  Lamac,  presidentes,  respectivamente,  da

Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização e da Comissão do Trabalho, da

Previdência e da Ação Social, em que convidam os membros desta comissão para

participarem de audiências públicas destinadas a debater a proposta de revisão do
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PPAG  2012-2015,  no  exercício  2014;  e  de  ofício  do  Sr.  Waldemar  Antônio  de

Arimatéia, procurador-geral de justiça adjunto, publicado no Diário do Legislativo em

19/10/2013. O presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais

designou como relatores os deputados mencionados entre parênteses: Projetos de

Lei nºs 4.507/2013 (Tadeu Martins Leite); 4.513/2013 (Tenente Lúcio) e 4.535/2013

(Ulysses Gomes), 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. O presidente retira da pauta o Projeto de Lei nº 4.425/2013,

em turno único, por não cumprir pressupostos regimentais. Após discussão e votação

nominal, é aprovado, em turno único, o Projeto de Lei nº 4.478/2013, que recebeu

parecer por  sua aprovação por unanimidade.  Submetido a votação,  é aprovado o

Requerimento nº 5.908/2013. Registra-se a presença do deputado Mário Henrique

Caixa. Submetidos a discussão e votação, cada um por sua vez, são aprovados os

Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 2.528/2011; 4.115, 4.336, 4.345,

4.371, 4.372 e 4.380/2013. 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

Tenente Lúcio,  Ulysses Gomes e Marques Abreu em que solicitam seja realizada

visita  ao  secretário  de  Estado  de  Esporte  e  da  Juventude,  com  a  presença  das

federações  e  entidades  esportivas  presentes  na  audiência  pública  realizada  em

24/10/2013,  com  a  finalidade  de  apresentar  as  demandas  levantadas  na  citada

audiência e debater as providências possíveis para atendê-las; e Tenente Lúcio em

que solicita seja baixada em diligência ao autor, deputado Dinis Pinheiro, o Projeto de

Lei nº 4.425/2013, em turno único, que tem por objetivo declarar de utilidade pública o

Ipatinga  Futebol  Clube,  com sede no  Município  de  Ipatinga,  para  que  solicite  ao

presidente  da  instituição  os  documentos  necessários  ao  processo.  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 novembro de 2013.

Marques Abreu, presidente - Ulysses Gomes - Tadeu Martins Leite.
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ATA DA 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO POPULAR

NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 24/10/2013

Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões os deputados André Quintão,

Fred  Costa,  Duarte  Bechir  e  Rômulo  Viegas  (substituindo  o  deputado  Fabiano

Tolentino, por indicação da Liderança do Bloco Transparência e Resultado), membros

da supracitada comissão. Havendo número regimental, o presidente, deputado André

Quintão, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do

deputado Duarte Bechir, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada

por  aprovada e é subscrita  pelos  membros da comissão presentes.  A presidência

informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir

e votar proposições da comissão. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

que compreende a discussão e a votação de proposições da comissão. Submetidos a

votação,  cada um por  sua vez,  são aprovados requerimentos do deputado André

Quintão (2) em que solicita seja encaminhado à secretária de Estado de Educação

pedido  de  providências  para  implantação  de  ensino  médio  na  Escola  Estadual

Professor Patrício Ferreira Gomes, no Município de Teófilo Otôni; e em que solicita

seja formulada manifestação de aplauso pela passagem dos 80 anos de Frei Cláudio

van Balen. 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, 31 de outubro de 2013.

André Quintão, presidente - Duarte Bechir - Glaycon Franco.

ATA DA 31ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA NA

3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 29/10/2013

Às  9h10min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  deputados  João  Leite,

Sargento  Rodrigues  e  Cabo  Júlio,  membros  da  supracitada  comissão.  Havendo

número regimental, o presidente, deputado João Leite, declara aberta a reunião e, em

virtude da aprovação de requerimento do deputado Sargento Rodrigues, dispensa a

leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos

membros da comissão presentes. A presidência informa que a reunião se destina a

discutir  e votar proposições da comissão e comunica o recebimento de ofício dos
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membros  da  comissão  dos  aprovados  no  concurso  de  perito  criminal  de  2013

solicitando o apoio desta comissão para a convocação dos excedentes. 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 (3) em que solicita

seja  encaminhado  ao  governador  do  Estado  pedido  de  providências  para  a

convocação dos excedentes ao cargo de perito criminal do concurso realizado pela

Polícia Civil; sejam ouvidos nesta reunião os excedentes para o concurso de perito

criminal da polícia civil José Luiz Gonzaga Neto e Thiago Silva Maia; seja formulada

manifestação  de  aplauso  aos  policiais  civis  que  participaram  de  operação  que

culminou  na  prisão  de 12 suspeitos  de  explodir  dezenas  de  caixas  eletrônicos  e

roubar  225kg de dinamite em Belo Horizonte;  Cabo Júlio  (4)  em que solicita  seja

realizada  visita  às  dependências  da  180ª  Companhia  do  36º  Batalhão  de Polícia

Militar, no Município de Vespasiano, de onde foram subtraídos um fuzil, uma carabina

e quatro pistolas possivelmente utilizados no homicídio do advogado Jaime Eulálio de

Oliveira, ocorrido em 23/10/2013, em Belo Horizonte; seja formulada manifestação de

aplauso ao 1º-Sgt  PM André Wilson de Faria e ao  Cb.  PM Jorge David  da Silva

Oliveira, lotados na 110ª Companhia do 12º Batalhão de Polícia Militar, em de Piumhi,

pela participação em operação que culminou na apreensão de 36kg de maconha;

seja  formulado  voto  de  congratulações  com  os  policiais  militares  que  menciona,

lotados  no  51º  Batalhão  de  Polícia  Militar,  pela  participação  em  operação  que

culminou na prisão de uma pessoa e na apreensão de uma pistola Taurus calibre 380,

de uma espingarda de  fabricação alemã calibre  20,  de  uma carabina  Winchester

calibre  44,  de  munições  intactas  e  de  dois  carregadores  calibres  765  e  380,  no

Município de Jaíba; seja formulado voto de congratulações com os policiais militares

que  menciona,  lotados  no  18º  Batalhão  de  Polícia  Militar,  pela  participação  em

operação que culminou na prisão de uma pessoa e na apreensão de uma arma, de

uma moto  e  de  um  veículo,  no  Município  de  Ribeirão  das  Neves.  A presidência

interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir os Srs. José Luiz Gonzaga

Neto e Thiago Silva Maia,  membros da comissão dos aprovados no concurso de

perito criminal de 2013, que são convidados a tomar assento à mesa. A presidência
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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.  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 novembro de 2013.

João Leite, presidente - Sargento Rodrigues.

ATA DA 23ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO EXTRAORDINÁRIA DAS

ÁGUAS, EM 29/10/2013

Às 14h15min, comparece no Centro Social de Farofa, em São Joaquim de Bicas, a

deputada Maria Tereza Lara (substituindo o deputado Almir Paraca, por indicação da

Liderança do MSC), membro da supracitada comissão. Havendo número regimental,

a presidente, deputada Maria Tereza Lara, declara aberta a reunião e, com base no

art. 120, inciso III, do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior,

que  considera  aprovada,  e  a  subscreve.  A presidência  informa que a  reunião  se

destina a debater os impactos ambientais causados pelos grandes empreendimentos

na  região  do  Médio  Paraopeba  e  a  discutir  e  votar  proposições  da  comissão.  A

presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir  os Srs.  Júlio

César de Melo, secretário adjunto de Meio Ambiente da Prefeitura de São Joaquim de

Bicas, representando o prefeito municipal; vereador Carlos Alberto Braga Fonseca,

presidente  da  Câmara Municipal  de  São  Joaquim de  Bicas;  Reginaldo  Alexandre

Alves  da  Silva,  assessor,  representando  Padre  João,  deputado  federal;  Henrique

Cristiano  José  Matos,  frater da  Comunidade  Irmãos  de  Nossa  Senhora;  Vilson

Eduardo Esteves, vice-presidente da Associação dos Moradores de Ponta da Serra

Itatiaiuçu; Frei Pedro José de Assis, sacerdote religioso franciscano, coordenador do

Centro de Ecologia Integral de Betim - CEIB -; Edward Flaviano da Silva, secretário

de Educação da Prefeitura de São Joaquim de Bicas; Eni Carajá Filho, membro do

Conselho Nacional de Saúde; Francisco Hermelino de Resende, diretor do Centro de

Referência Ambiental e Cultural João Amazonas; e o vereador Expedito Gonçalves
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Parreiras, da Câmara Municipal de Igarapé, que são convidados a tomar assento à

mesa.  A presidência  na  qualidade de 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  nos  termos  do  edital  a  ser  publicado,  determina a

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 6 de setembro de 2013.

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

ATA DA 22ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CULTURA NA 3ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 30/10/2013

Às 10h33min, comparecem na Sala das Comissões 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 debater possíveis soluções, inclusive anistia, para dívidas em fase de

execução fiscal de grupos mineiros de teatro com a Fazenda Nacional e discutir e

votar proposições da comissão. O presidente acusa o recebimento do Projeto de Lei

nº 4.325/2013, em turno único, do qual avoca a si a relatoria. A presidência interrompe

os trabalhos ordinários da reunião para ouvir as Sras. Cesária Alice Macedo, chefe de

representação regional do Ministério da Cultura em Minas Gerais; Mirian Coelho Lott,

coordenadora  da  Fundação  Nacional  de  Artes  -  Funarte-MG;  Lílian  Campomizzi

Bueno, membro da Comissão de Direitos Humanos da OAB-MG, representando o

Presidente, William dos Santos; Maria Magdalena Rodrigues da Silva, presidente do

Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões do Estado de Minas

Gerais; e os Srs. Wagner Dias Ferreira, advogado do Grupo Deu Palla Cia. de Arte;

Antônio Carlos Carluty Ferreira, representante da Associação Movimento de Teatro de

Grupo de Minas  Gerais;  Carloman Weliton  Soares Bonfim,  diretor  de  Mobilização

Política e Artística do Movimento de  Teatro de Grupo de Minas Gerais;  e Renato
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Nicolau  Fonseca,  ator  e  membro  do  grupo  Deu  Palla  Cia.  de  Arte,  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  nas  notas  taquigráficas.  A

presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião e recebe do representante da

Associação Movimento de Teatro de Grupo de Minas Gerais, Antônio Carlos Carluty

Ferreira, dossiê histórico da referida associação e correspondências endereçadas ao

Procurador da Fazenda Nacional em Minas Gerais. Cumprida a finalidade da reunião,

a  presidência  agradece  a  presença  dos  convidados  e  dos  demais  participantes,

convoca os membros da comissão para a próxima reunião ordinária,  determina a

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 6 de novembro de 2013.

Elismar Prado, presidente - Luiz Henrique - Tiago Ulisses.

ATA DA 18ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA AGROPECUÁRIA

E AGROINDUSTRIAL NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 30/10/2013

Às 15h14min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Antônio Carlos

Arantes, Fabiano Tolentino e Cabo Júlio (substituindo o deputado Paulo Guedes, por

indicação  da  Liderança  do  MSC),  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 Fabiano Tolentino,

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

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

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

comissão. O presidente acusa o recebimento do Projeto de Lei nº 4.595/2013, em

turno único, do qual designou como relator o deputado Fabiano Tolentino. 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  4.366/2013  e  4.498/2013,  que  receberam  parecer  por  sua
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aprovação.  Submetido  a  votação,  é  aprovado  o  Requerimento  nº  5.949/2013.

Submetidos  a  discussão  e  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são  aprovados  os

Pareceres  de  Redação Final  dos  Projetos  de  Lei  nºs  4.261,  4.263 e  4.377/2013.

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 Antonio Lerin em que solicita seja

formulada manifestação de aplauso ao Laticínio Scala, localizado em Sacramento,

pelos 50 anos de sua fundação e pelo reconhecimento do trabalho desenvolvido ao

longo desse período; Antônio Carlos Arantes em que solicita seja realizada reunião

para discutir, em audiência pública, a insatisfação de produtores rurais com relação

ao  Conselho  Regional  de  Engenharia  e  Agronomia  de  Minas  Gerais,  que  está

exigindo  a  Anotação  de  Responsabilidade  Técnica  para  a  liberação  de  obras  e

empreendimentos rurais; e Fabiano Tolentino em que solicita seja realizada reunião

para discutir, em audiência pública, as dificuldades para a instalação de empresas de

fertilizantes  no  Município  de  Uberaba.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a

presidência agradece a presença de todos, convoca os membros da comissão para a

próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 6 de novembro de 2013.

Fabiano Tolentino, presidente.

ATA DA 17ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO POPULAR

NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 31/10/2013

Às 14h32min, comparecem na Sala das Comissões os deputados André Quintão,

Glaycon  Franco  (substituindo  o  deputado  Neilando  Pimenta,  por  indicação  da

liderança do BTR) e Rogério Correia (substituindo a deputada Maria Tereza Lara, por

indicação  da  liderança  do  MSC),  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 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 e comunica o recebimento dos ofícios da

Sra.  Ana  Lúcia  Almeida  Gazolla,  secretária  de  Educação,  e  da  Sra.  Maria  Coeli
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Simões  Pires,  secretária  de  Casa  Civil,  publicados  no  Diário  do  Legislativo  de

25/10/2013.  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 André Quintão(2) em que

solicita seja realizada audiência pública para debater  a destinação do casarão da

Fhemig, situado na Rua Manaus, nº 348, no Bairro Santa Efigênia, por solicitação do

Espaço Comum Luiz Estrela; e em que solicita seja realizado debate público sobre a

implantação e a avaliação no Estado do Pronatec - Brasil sem Miséria, por solicitação

do  Colegiado  de  Gestores  Municipais  de  Assistência  Social  do  Estado  de  Minas

Gerais.  Cumprida  a  finalidade da reunião,  a  presidência  agradece a presença de

todos, convoca os membros da comissão para a próxima reunião ordinária, determina

a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 6 de novembro de 2013.

André Quintão, presidente.

ATA DA 25ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,

CIÊNCIA E TECNOLOGIA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 31/10/2013

Às 14h35min, comparecem no auditório da Semusa, em Divinópolis, as deputadas

Maria  Tereza  Lara  e  Luzia  Ferreira  e  os  deputados  Bosco  e  Fabiano  Tolentino

(substituindo o deputado Deiró Marra, por indicação da Liderança do BTR), membros

da supracitada comissão. Havendo número regimental, a presidente, deputada Maria

Tereza Lara, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do

deputado Bosco, dispensa a leitura da ata da reunião anterior,  a qual  é dada por

aprovada e é subscrita pelos membros da comissão presentes. A presidência informa

que a reunião se destina a debater e apoiar o projeto de transformação do Centro

Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais -  Cefet-MG - em universidade

tecnológica. A presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir os

Srs.  Rodrigo  Resende,  vice-prefeito  municipal  de  Divinópolis,  representando  o  Sr.

Vladimir de Faria Azevedo, prefeito municipal; Rodyson Oliveira Kristnamurti da Silva,

presidente da Câmara Municipal de Divinópolis; Márcio Silva Basílio, diretor-geral do

Cefet-MG; Luiz Carlos Gonçalves, diretor do Cefet-MG-Campus Divinópolis; Adilson
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Lopes de Oliveira, assessor de cooperação institucional do Cefet-MG, e Igor Baldoino

Azevedo,  aluno  do  Cefet-MG,  que  são  convidados  a  tomar  assento  à  mesa.  A

presidência concede a palavra ao deputado Bosco, 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, 5 de novembro de 2013.

Duarte Bechir, presidente - André Quintão.

ATA DA 60ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

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

4/11/2013

Às 14h11min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Durval Ângelo,

Rogério Correia e Célio Moreira, membros da supracitada comissão. Estão presentes,

também,  os  deputados  Cabo  Júlio  e  Sargento  Rodrigues.  Havendo  número

regimental,  o  presidente,  deputado  Durval  Ângelo,  declara  aberta  a  reunião  e

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

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

destina a debater violações de direitos humanos contra o procurador da União José

Aluízio  de  Oliveira,  que  incluem  abuso  de  poder,  tortura,  assédio  moral,  prisão

arbitrária e alteração de boletim de ocorrência, ocorridas no Bairro Lagoa Brejão, no

Município  de  Sete  Lagoas,  praticadas  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.  A presidência interrompe os trabalhos

ordinários  da  reunião  para  ouvir  as  Sras.  Lúcia  Aparecida  Lyra  de  Almeida,

procuradora-chefe da Advocacia-Geral da União no Estado de Minas Gerais; Sílvia

Valéria Moreira de Oliveira, advogada; Rosana Batista de Jesus, delegada titular da

Delegacia de Assuntos Internos da 4ª Delegacia Regional de Polícia Civil  de Sete

Lagoas; Raquel Maria Barbosa Bahia Teixeira, assessora jurídica do 25º BPMMG; e
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os  Srs.  Ten.-Cel.  PM  Peterson  Rodrigo  Brandão  Silveira,  chefe  da  Assessoria

Jurídica,  representando  o  Cel.  PM  Hebert  Fernandes  Souto  Silva,  corregedor  da

Polícia  Militar  do  Estado  de  Minas  Gerais;  Luiz  Flávio  Cortat,  subcorregedor  de

polícia;  e  Maria Luiza  Papini  Arantes,  delegada de Polícia,  representando Renato

Patrício Teixeira, corregedor-geral de Polícia Civil; Rodrigo Xavier da Silva, ouvidor de

Polícia do Estado de Minas Gerais; William dos Santos, presidente da Comissão de

Direitos  Humanos  da  OAB-Seção  Minas  Gerais;  Rommel  Madeiro  de  Macedo

Carneiro, presidente da Associação Nacional dos Advogados da União - Brasília; José

Aluízio de Oliveira, advogado da União; José Roberto Machado Farias, procurador

regional da União - 1ª Região; Ten.-Cel. PM José de Anchieta Machado, comandante

do 25º BPMMG; e Subtenente Luiz Gonzaga Ribeiro, presidente da Comissão de

Direitos Humanos da Aspra; e os policiais lotados no 25º Batalhão de Polícia Militar

de Minas Gerais em Sete Lagoas, Sd. PM Ledeslayne Reginalda da Silva Milagres;

Ten.  PM Marcelo  Vitor  Sampaio  Ferreira;  Cb.  PM Alibeque da  Silva;  3º  Sgt.  PM

Agnaldo Martins Machado; e Leandro Andrade Saraiva, delegado Regional de Polícia

Civil; Ronaldo Nunes de Lima, inspetor de polícia civil da Delegacia Regional de Sete

Lagoas;  e  Caio  Márcio  Dutra  Teixeira,  médico  legista  da  Delegacia  Regional  de

Polícia Civil, que são convidados a tomar assento à mesa. O deputado Célio Moreira,

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.  Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são

aprovados  requerimentos  dos  deputados  Rogério  Correia  em  que  solicita  sejam

encaminhados ao Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa

da Saúde do Ministério Público Estadual  e à Josely Ramos Pontes, promotora de

Defesa  da  Saúde:  o  relatório  das  visitas  realizadas  pela  Comissão  de  Direitos

Humanos à Ocupação William Rosa, em Contagem, e à Ocupação Rosa Leão, em

Belo Horizonte; o trecho das notas taquigráficas da 59ª Reunião Extraordinária da

comissão, em que constam os relatos de Joedna Veiga Carvalho e Rafael Campos e
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pedido  de  providências  para:  apuração  das  denúncias  de  omissão  de  socorro  e

negativa  de  atendimento  a  moradores  da  Ocupação  Rosa  Leão  por  parte  de

funcionários  do  posto  de  saúde  anexo  ao  posto  de  saúde  Jaqueline  A.,  em

funcionamento no Cras Zilah Spósito, em Belo Horizonte; garantia dos atendimentos

de saúde àqueles moradores no referido posto de saúde; Durval Ângelo (4) em que

solicita sejam encaminhadas as notas taquigráficas desta reunião ao presidente da

Associação Nacional dos Advogados da União e aos representantes das entidades

presentes nessa reunião; sejam encaminhadas ao Juízo da Vara da Infância e da

Juventude,  à  Promotoria  da  Infância  e  Juventude  e  à  Delegacia  de  Proteção  à

Criança e ao Adolescente da Comarca de Betim o o trecho das notas taquigráficas da

59ª  Reunião  Extraordinária  da  comissão,  em  que  consta  denúncia  de  supostas

irregularidades no processo de adoção dos netos da Sra. Sueli Maria Pereira da Silva

Azevedo cujo relato indica que eles encontravam-se provisoriamente no Lar Efatá,

localizado  em Contagem;  sejam encaminhados  à  Prefeitura  de  Belo  Horizonte,  à

Regional Noroeste dessa prefeitura e à Defesa Civil o trecho das notas taquigráficas

da 59ª  Reunião  Extraordinária da comissão que contém denúncia da Sra.  Márcia

Nonato  referente  ao  Processo  nº  0159852-68.2011-8-13.0024,  acompanhado  das

fotografias  apresentadas  na  reunião  e  pedido  de  providências  para  que  seja

solucionado  o  problema ali  relatado;  seja  encaminhado  ao  Juízo  da  6ª  Vara  da

Fazenda Pública Municipal de Belo Horizonte o trecho das notas taquigráficas da 59ª

Reunião Extraordinária da comissão que contém denúncia da Sra. Márcia Nonato

acompanhado de pedido de providências para que seja proferida a decisão referente

ao Processo nº 0159852-68.2011-8-13-0024; Durval Ângelo e Célio Moreira em que

solicitam seja encaminhado ao Comando-Geral da Polícia Militar e à Secretaria de

Estado de Defesa Social do Estado pedido de providências para que esses órgãos

encaminhem a esta comissão as gravações de comunicações realizadas pela viatura

sob comando do Sgt. Machado e conduzida pelo Cabo PM Alibeque da Silva da 25º

Batalhão de Polícia  de  Sete  Lagoas  nos  dias  12  e  13/10/2013,  datas  em que  a

referida viatura conduziu o advogado da União, Sr.  José Aluízio de Oliveira; Célio

Moreira  em  que  solicita  seja  encaminhado  ao  Comando-Geral  da  Polícia  Militar

pedido de informações para que sejam encaminhados a esta comissão os seguintes
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relatórios: das ligações feitas para o 190 nas datas de 12 e 13/10/2013 na cidade de

Sete Lagoas para fins de comprovação de requisição que teria sido realizada por

viatura que conduziu o Sr.  José Aluízio de Oliveira para que um oficial  superior  o

acompanhasse  até  a  delegacia;  dos  trajetos  feitos  pela  referida  viatura  naquelas

datas, levantados via GPS; Sargento Rodrigues em que solicita sejam encaminhadas

à Advocacia-Geral da União e à Corregedoria-Geral da União as notas taquigráficas

da 60ª Reunião Extraordinária da comissão, em que consta relato de policiais civis e

militares de que o advogado estaria embriagado e que teria desferido soco em um

dos policiais que o abordou, acompanhadas de pedido de providências para que seja

apurada  a  conduta  do  advogado  da  União  José  Aluízio  de  Oliveira  relatada  nas

referidas notas. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença

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

Sala das Comissões, 4 de novembro de 2013.

Durval Ângelo, presidente.

ATA DA 23ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA

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

5/11/2013

Às  9h45min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  deputados  João  Leite  e

Sargento Rodrigues, membros da supracitada comissão. Estão presentes, também, a

deputada Maria Tereza Lara e os deputados Durval Ângelo, André Quintão e Tadeu

Martins  Leite.  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  proposta  de  revisão do PPAG 2012-2015,

exercício  2014,  no  âmbito  da  rede  de  Defesa  e  Segurança,  e  a  discutir  e  votar

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

para  ouvir  as  Sras.  Lilian  Martins  de  Moraes,  superintendente  de  Articulação  e

Descentralização; Érica Barezami, diretora da SOS Drogas da Secretaria de Estado

de  Esportes  e  da  Juventude,  representando  Cloves  Eduardo  Benevides,

subsecretário  de  Estado  de  Políticas  sobre  Drogas  da  Secretaria  de  Estado  de
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Esportes e da Juventude e gerente do programa Aliança pela Vida da Secretaria de

Estado de Esportes e da Juventude; Letícia Gambogi Reis, delegada e gerente do

projeto  de  Delegacia  Modelo,  representando  Cylton  Brandão  da  Matta,  Chefe  da

Polícia  Civil  do  Estado  de  Minas  Gerais;  Camila  Silva  Nicácio,  subsecretária  de

Atendimento  às  Medidas  Socioeducativas;  e  os  Srs.  Daniel  de  Oliveira  Malard,

subsecretário  de  Estado de Promoção da Qualidade e  Integração do Sistema de

Defesa Social  da  Secretaria  de  Estado  de Defesa Social  e  gerente  do  programa

Gestão Integrada de Defesa Social da Secretaria de Estado de Defesa Social; Albert

Xavier Freitas, superintendente de Análise Integrada e Avaliação das Informações de

Defesa Social; Talles Andrade de Souza, gerente do programa Minas mais Segura da

Secretaria de Estado de Defesa Social; Gilmar Freitas de Souza, delegado e gerente

do projeto Perícia Criminal Integrada, representando Cylton Brandão da Matta, Chefe

da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais; Ten.- Cel. PM Fernando Antônio Arantes

representando  o  Cel.  PM  Márcio  Martins  Sant'ana,  comandante  geral  da  Polícia

Militar  do  Estado  de  Minas  Gerais;  Samuel  Júnior,  chefe  de  Gabinete  da

Subsecretaria  de  Estado  Administração  Prisional,  que  são  convidados  a  tomar

assento  à  mesa.  A  presidência  concede  a  palavra  aos  deputados,  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, 6 de novembro de 2013.

João Leite, presidente - Cabo Júlio - Sargento Rodrigues.

ATA DA 26ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,

CIÊNCIA E TECNOLOGIA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 5/11/2013

Às 14h45min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Duarte Bechir e

André Quintão (substituindo o deputado Elismar Prado, por indicação da Liderança do

MSC), membros da supracitada comissão. Havendo número regimental, o presidente,

deputado Duarte Bechir, declara aberta a reunião e, nos termos do inciso III do art.

120 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a
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aprovada  e  solicita  aos  deputados  presentes  que  a  subscrevam.  A presidência

informa que a reunião se destina a realizar a revisão do PPAG 2012-2015, exercício

2014, no âmbito da Rede de Educação e Desenvolvimento Humano. A presidência

interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir os Srs. Leonardo Petrus,

subsecretário de Administração do Sistema Educacional, representando a secretária

adjunta de Educação e gerente do programa Pró-Escola, da Secretaria de Educação,

e Jorge Carlos  de Figueiredo,  superintendente  do  Ensino Médio,  representando a

subsecretária  de  Desenvolvimento  da  Educação  Básica  e  gerente  do  programa

Educação para Crescer, da Secretaria de Educação; e a Sra. Lara Farah Valadares,

gerente do programa Melhor Emprego, da Secretaria de Trabalho e Emprego, que

são convidados a tomar assento à mesa. O presidente, autor do requerimento que

deu origem ao debate, faz uso da palavra para suas considerações iniciais. Registra-

se a presença da deputada Maria Tereza Lara e do deputado Adelmo Carneiro Leão.

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

exposições.  Abertos os  debates,  segue-se ampla discussão,  conforme consta das

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

presença  de  todos,  convoca  os  membros  da  comissão  para  a  próxima  reunião

ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 6 de novembro de 2013.

Duarte Bechir, presidente - Elismar Prado.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 21.845/2013

Comissão Especial

Relatório

O  governador  do  Estado,  no  uso  da atribuição  que  lhe  confere  o  art.  90,  VIII,

combinado  com  o  art.  70,  II,  da  Constituição  do  Estado,  opôs  veto  parcial  à

Proposição de Lei nº 21.845, que dispõe sobre as políticas florestal e de proteção à

biodiversidade no Estado.

As  razões  do  veto  foram  encaminhadas  por  meio  da  Mensagem  nº  542/2013,

publicada no Diário do Legislativo de 24/10/2013, veto esse que deve receber parecer
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desta Comissão Especial, nos termos do art. 222, combinado com o art. 111, I, “b”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

Por  meio  da  Mensagem  nº  542/2013,  o  governador  do  Estado  encaminhou  as

razões do veto parcial oposto à Proposição de Lei nº 21.845, que dispõe sobre as

políticas florestal e de proteção à biodiversidade no Estado.

Consoante se extrai da referida mensagem encaminhada ao presidente desta Casa,

o governador do Estado, nos termos do inciso II do art. 70 da Constituição Estadual,

opôs veto parcial, por inconstitucionalidade e contrariedade ao interesse público, ao

§3º do art. 12, aos §§ 1º e 2º do art. 123 e ao art. 125, todos da Proposição de Lei nº

21.845,  que dispõe sobre as políticas  florestal  e  de proteção à biodiversidade no

Estado, e que deu origem à Lei nº 20.992, de 16 de outubro de 2013. Apresentamos

síntese das razões do veto:

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.”

Nas razões do veto, o governador informa: “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 (grifo nosso)”.

Além disso, constatou-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”.

Contudo, segundo as informações apresentadas pela Semad, as quais serviram de

fundamento para a oposição do veto, atestou-se “que o §3º do art. 12 se refere tão
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somente às hipóteses de supressão, e apenas em áreas de vereda, silenciando-se

quanto  às  demais  modalidades  de  intervenção  nesse  tipo  de  vegetação,  cuja

proteção é constitucionalmente assegurada pelo § 7º do art. 214 da Constituição do

Estado”.

Concluiu-se,  por  fim,  que  “essa  omissão  legislativa  poderia,  a  contrário  senso,

permitir 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”.

Com base nessas razões, vetou-se o § 3º do art. 12 por inconstitucionalidade e

contrariedade ao interesse público.

A despeito do que diz as razões do veto, ele deve ser mantido, porque o caput do

art. 12 garante as mesmas condições de proteção às veredas, independentemente da

regra vetada.

Isso porque o §3º apenas reiterava para uma das modalidades de intervenção, a

supressão de vegetação, o mesmo rigor já previsto no “caput”, em consonância com

o art. 214 da Constituição do Estado.

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.”

Em conformidade com as razões do veto, baseado nas justificativas apresentadas
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pela Semad, o governador do Estado atestou que “ao se definir a regra de transição

(prevista nos §§ 1º e 2º do art. 123), retirou-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”.

Informou ainda “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”.

Porém, justifica o governador, “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”.

Assim, nas razões finais do veto, averbou-se que “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 do art. 24 da Constituição da

República Federativa do Brasil”.

Vetaram-se, portanto, os dispositivos em referência, pela contrariedade ao interesse

público, sob o fundamento de que as normas de transição neles estabelecidas são

“menos  protetivas  das  áreas  de  importância  biológica  extrema  e  especial”,

argumentos com os quais concordamos.

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, 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:

(...)
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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’.”

Acatando os argumentos apresentados pela Secretaria de Estado de Fazenda -

SEF - o governador esclareceu que “tal alteração [referente 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”.

Afirmou  o  governador  “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”.

O governador do Estado também reafirmou “que é do Estado a competência para

modificação dos percentuais de distribuição da cota parte do ICMS aos municípios”.

Todavia, ponderou que “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
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18.030, de 12 de janeiro de 2009”.

Vetou-se,  portanto,  o  dispositivo  em referência,  pela  contrariedade  ao interesse

público.

A despeito das questões tributárias, a distribuição do ICMS por critérios de meio

ambiente, conhecido como ICMS Ecológico, equivalente a 1,1% do montante a ser

repassado aos municípios, está fundada em questões que representam as maiores

fragilidades ambientais  do Estado:  a conservação das águas e da  biodiversidade,

essa última objeto da proposição em discussão.

Assim, o inciso I  do art. 4º da Lei nº 18.030, de 2009, se refere a “sistemas de

tratamento ou disposição final  de lixo ou de esgotamento  sanitário”,  com foco na

proteção aos recursos hídricos. Por sua vez, o inciso II desse mesmo artigo incide

sobre a conservação da biodiversidade por meio do estímulo à criação e gestão de

Unidades  de  Conservação,  e  o  inciso  III,  que  usa  como critério  a  ocorrência  do

complexo  vegetacional  da  Mata  Seca,  tem  como  objetivo  melhorar  o  suporte

financeiro  para  as  áreas  mais  frágeis  do  território,  tanto  na  disponibilidade  de

recursos hídricos quanto na biodiversidade.

A ocorrência da Mata Seca está relacionada com as condições climáticas drásticas,

marcadas  por  prolongados  déficits  hídricos  e,  por  conseguinte,  ao  suporte  de

formação  vegetal  especializada  na  convivência  com  essa  condição  e,  por  isso

mesmo, de difícil regeneração e recomposição.

Coincidentemente, não por acaso, os municípios com ocorrência de Mata Seca são

também os mais pobres do Estado, o que reforça a necessidade de privilegiá-los na

distribuição dos recursos estaduais. Argumenta-se ainda, em relação às questões de

tratamento  de  esgotos  sanitários  e  disposição  de  resíduos,  que  o  atual

direcionamento  de  recursos  ocorre  preferencialmente  para  municípios  de  grande

população e elevado índice de valor agregado fiscal - VAF -, já contemplados, por

esses mesmos motivos, por grandes volumes de transferência de recursos e alvo dos

investimentos estaduais em infraestrutura.

Justifica-se,  portanto,  a  manutenção da alteração  das  regras  de  distribuição  do

ICMS ecológico aprovados por esta Casa no bojo da nova lei florestal mineira.
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Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela manutenção do Veto Parcial à Proposição de

Lei nº 21.845, de 2013, ao § 3º do art. 12 e aos §§ 1º e 2º do art. 123 e pela rejeição

do veto ao art. 125 da referida proposição.

Sala das Comissões, 7 de novembro de 2013.

Luiz Humberto Carneiro, presidente e relator - Lafayette de Andrada - Paulo Guedes

- Rômulo Veneroso.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.503/2013

Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

Relatório

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

objetivo  declarar  de  utilidade  pública  a  Associação  Nordesta  Reflorestamento  e

Educação, com sede no Município de Arcos.

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 4.503/2013 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Nordesta Reflorestamento e Educação, com sede no Município de Arcos, entidade

sem fins lucrativos, voltada para a defesa, a preservação e a conservação do meio

ambiente,  para  a  promoção  do  desenvolvimento  sustentável  e  para  o  combate  à

pobreza.

Com esse propósito, a associação se propõe a desenvolver pesquisas com vistas

ao  desenvolvimento  de  tecnologias  alternativas,  à  produção  e  à  divulgação  de

informações  e  de  conhecimentos  técnicos  e  científicos  que  digam  respeito  a

ecossistemas e biodiversidade. Propõe-se ainda a experimentar modelos e sistemas

alternativos de transformação produtiva com qualidade e sustentabilidade.

Tendo  em  vista  o  relevante  trabalho  desenvolvido  pelo  Associação  Nordesta

Reflorestamento e Educação em prol de seus associados, 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° 4.503/2013, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 6 de novembro de 2013.

Duarte Bechir, presidente.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.504/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

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.

No 1º turno, o projeto foi distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, de

Defesa  do  Consumidor  e  do  Contribuinte  e  de  Fiscalização  Financeira  e

Orçamentária.

A proposição  foi  examinada  preliminarmente  pela  Comissão  de  Constituição  e

Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma

apresentada. Em seguida, foi apreciada pela Comissão de Defesa do Consumidor e

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

apresentou.

Vem agora  a  matéria  a  esta comissão para receber  parecer,  em obediência  ao

disposto no art. 188, combinado com o art. 102, inciso VII, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei em análise tem por objetivo proibir as escolas da rede pública e

privada  de  indicar  fornecedores  para  a  comercialização  de  uniformes  escolares.

Preceitua  que  os  estabelecimentos  de  ensino  poderão  divulgar  o  nome  dos

fornecedores que comercializam uniformes, ficando vedada a divulgação de um único

fornecedor.  Ademais,  o  projeto  obriga  as  escolas  a  fornecerem  o  modelo,  as

especificações  técnicas  e  o  seu  logotipo  para  os  fornecedores  interessados  na

produção dos  uniformes  escolares.  Determina ainda que,  caso exista  apenas  um

fornecedor  capacitado  para  a  venda  do  uniforme,  deverá  ser  feita  pesquisa  de

mercado  para  posterior  fixação  do  preço  do  produto.  Por  fim,  estatui  que  o

descumprimento do disposto na proposição sujeita o infrator às penalidades previstas
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na  Lei  Federal  nº  8.078,  de  1990,  que  consubstancia  o  Código  de  Defesa  do

Consumidor.

A Comissão de Constituição e Justiça exarou parecer no qual considera não haver

óbices jurídicos à tramitação da matéria, visto 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. Entendeu, assim, que é legítima a instauração do processo legislativo por

iniciativa parlamentar.

Por sua vez, a Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte, levando em

conta  o  esclarecimento  da  comissão  jurídica  de  que  "a  legislação  mineira  não

estabelece a obrigatoriedade de uso de uniformes escolares nas escolas públicas",

considerou conveniente a manutenção da referência às escolas públicas contida no

projeto, pois, 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.

No tocante ao exame de mérito propriamente dito, ressalte-se que a Comissão de

Defesa do Consumidor e do Contribuinte esclareceu que "o monopólio na venda de

uniformes escolares é uma prática abusiva presente em nosso Estado, que onera o

consumidor". Além disso, informou que, "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”.

Essa mesma comissão concluiu que tais práticas violam o disposto nos incisos II e

II  do art.  6º  do Código de Defesa do Consumidor,  os quais  garantem o direito  à

informação e à liberdade de escolha. Assim, o projeto de lei  sob análise vem ao

encontro  de  uma demanda  concreta  existente  no  Estado e  constitui  uma medida

adequada para atendê-la,  uma vez que favorece a transparência e a liberdade de

escolha nas relações entre escola, comerciantes, pais e alunos.

Contudo, esse mesmo órgão colegiado vislumbrou a necessidade de se aprimorar a

proposição, de forma a adequá-la aos preceitos da técnica legislativa e 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  tanto,  foi  apresentado  o  Substitutivo  nº  1,  o  qual  esta  relatoria
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entende pertinente.

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 praticamente não acarretam impacto nas contas

publicas  e,  consequentemente,  não  afetam  a  execução  da  lei  orçamentária  do

Estado.

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, apresentado pela Comissão de Defesa do

Consumidor e do Contribuinte.

Sala das Comissões, 7 de novembro de 2013.

Jayro Lessa, presidente - Ulysses Gomes, relator - Lafayette de Andrada - Tiago

Ulisses - Luiz Humberto Carneiro.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.792/2013

Comissão de Segurança Pública

Relatório

De autoria do deputado Leonardo Moreira, o Projeto de Lei nº 3.792/2013 “obriga os

estabelecimentos  civis  destinados  à  formação  de  bombeiro  civil  a  obter  prévia

habilitação  pelo  Corpo  de  Bombeiros  Militar  do  Estado  de  Minas  Gerais”  e  foi

distribuído  às  Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  de  Segurança  Pública  e  de

Administração Pública.

A requerimento da Comissão de Constituição e Justiça, a proposição foi baixada em

diligência ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais - CBMMG - para

que  se  obtivessem  informações  sobre  os  procedimentos  necessários  para  o

credenciamento  de  instrutores,  avaliadores  e  estabelecimentos  civis  destinados  à

formação do bombeiro civil.

Examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu

pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do Substitutivo

nº 1, apresentado por aquela comissão, vem agora o projeto a esta comissão para

receber parecer quanto ao mérito, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102,
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XV, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.792/2013 pretende determinar que o CBMMG seja o órgão

responsável por promover o credenciamento de estabelecimentos civis destinados à

formação de bombeiro civil.

Para  tanto,  a  proposição estabelece  que o  credenciamento  de  instrutores  e  de

avaliadores deverá ser feito pelo CBMMG e que as condições, o período de validade

e os casos de cassação do credenciamento serão por ele regulamentados.

Finalmente, o projeto determina que as despesas decorrentes da aplicação da lei

serão  atendidas  com  recursos  próprios  do  orçamento  vigente,  suplementados  se

necessário.

Para  obtenção  de  esclarecimentos  sobre  a  matéria,  o  projeto  foi  baixado  em

diligência ao CBMMG, que se manifestou favoravelmente à sua tramitação, dado que

poderia contribuir para assegurar a qualidade na prestação dos serviços na sua área

de competência à população mineira.

A  proposição  padecia  de  algumas  impropriedades,  as  quais,  no  nosso

entendimento,  foram  sanadas  com  a  apresentação  do  Substitutivo  nº  1  pela

Comissão  de  Constituição  e  Justiça.  Por  meio  dele,  fixou-se  a  competência  do

CBMMG para o credenciamento dos estabelecimentos civis destinados à formação

do bombeiro civil.  O referido credenciamento fica condicionado ao atendimento de

normas técnicas, estrutura logística, qualidade e condições de ensino e de segurança

e será objeto de regulamentação administrativa.

Quanto ao mérito da proposição, é de se ressaltar que o bombeiro civil é, de acordo

com o disposto no art. 2º da Lei Federal nº 11.901, de 2009, o profissional habilitado

que exerce,  em caráter  habitual,  função remunerada e  exclusiva  de  prevenção e

combate a incêndio, como empregado contratado diretamente por empresas privadas

ou  públicas,  sociedades  de  economia  mista,  ou  empresas  especializadas  em

prestação de serviços de prevenção e combate a incêndio.

Por  isso, esta comissão entende que a proposição em apreço poderá contribuir

para melhorar  a formação dos bombeiros civis e, por  conseguinte,  o exercício da

atividade de socorro e salvamento em Minas Gerais.
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Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.792/2013 na

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

Sala das Comissões, 6 de novembro de 2013.

João Leite, presidente - Cabo Júlio, relator - Sargento Rodrigues.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.075/2013

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De  autoria  do  deputado  Dinis  Pinheiro,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  tem  por

finalidade autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Coluna o imóvel que

especifica.

A  proposição  foi  distribuída  às  Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de

Fiscalização Financeira e Orçamentária.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade da matéria com a Emenda nº 1, que apresentou.

Agora, vem 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 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 de Registro de Imóveis da Comarca de

São João Evangelista.

Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça relatou que a Constituição

Mineira, em seu art.  18, exige autorização legislativa para a alienação de imóveis

públicos. Já no plano infraconstitucional,  informou que o art.  17 da Lei Federal nº

8.666,  de  1993,  que  institui  normas  para  licitações  e  contratos  da  administração

pública,  impõe,  além  da  referida  autorização,  a  subordinação  do  contrato  ao

atendimento do interesse público.

O projeto  em pauta  atende ao referido  comando legal,  porquanto estatui  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
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de atividades de interesse social da comunidade.

No entanto,  a Comissão de Constituição e  Justiça  julgou necessário adequar  a

proposição à melhor técnica legislativa, apresentando a Emenda nº 1, com a qual

concordamos.

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

autorização legislativa para a transferência de bem público é exigência também da

Lei Federal  nº 4.320, de 1964, que estabelece normas gerais de direito financeiro

para a elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos estados, dos

municípios e do Distrito Federal. No § 2º do 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.

Entendemos  que  a  proposição  atende  aos  preceitos  legais  que  versam  sobre

transparência e domínio de bem público, não acarretando despesas para o erário e

não tendo repercussão na lei orçamentária.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.075/2013, com a

Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 7 de novembro de 2013.

Jayro Lessa, presidente - Tiago Ulisses, relator - Lafayette de Andrada - Ulysses

Gomes - Luiz Humberto Carneiro.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.434/2013

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do deputado Lafayette de Andrada, o projeto de lei em epígrafe objetiva

autorizar  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Barbacena  o  imóvel  que

especifica.

No 1º turno, o projeto foi distribuído às Comissões de Constituição e Justiça e de

Fiscalização Financeira e Orçamentária

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.
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Agora, vem a proposição a este órgão colegiado a fim de receber parecer quanto a

possível  repercussão  financeira  que  poderá  advir,  conforme  dispõe  o  art.  188,

combinado com o art. 102, VII, "d", do Regimento Interno.

Fundamentação

Em sua forma original, o projeto de lei sob comento autoriza o Poder Executivo a

doar ao Município de Barbacena parte da Fazenda Regional Sericícola, com área de

10,3251ha, situada na Rua Luiz Delban, no Bairro Roman, no referido município, e

integrante do imóvel registrado no Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis da

Comarca de Barbacena sob a Matrícula nº 4.415, do Livro 3. Além disso, estabelece

que o imóvel será destinado à construção de obras para abrigar um teatro um espaço

multiuso  com  oficinas  de  artes,  a  serem  administrados  pelo  Serviço  Social  do

Comércio do Estado de Minas Gerais - Sesc.

Tendo em vista a necessidade de apresentação de memorial descritivo da área a

ser  doada  para  que  seja  possível  o  seu  desmembramento  e  a  transferência  ao

domínio  do  município,  o  governador  do  Estado  encaminhou  a  esta  Casa,  por

intermédio da Mensagem nº 544/2013, sugestão de alteração do projeto original, a

qual foi integralmente incorporada no Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão

de Constituição e Justiça.

Observe-se que, pertinentemente, o substitutivo aprimora a redação do parágrafo

único  do  seu  art.  1º,  ao  estabelecer  que  o  bem  será  destinado  a  atividades

relacionadas à cultura, ao lazer, ao esporte e a outras de natureza institucional, sem

no entanto fazer menção a qualquer órgão do Estado, como o fez o projeto original.

Essa peça tem o mérito, ainda, de atender à exigência constitucional de que a doação

de bem público deve revestir-se de interesse público. Com esse objetivo, determina,

no seu art. 2º, que o imóvel 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 projeto. Preceitua também; e, no art. 3º, que a

autorização de que trata a futura lei ficará sem efeito se, findo tal prazo, o município

donatário não houver procedido ao registro do imóvel.

Cabe ressaltar que a autorização legislativa para a transferência de domínio de bem

público é exigência da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que estatui normas gerais de
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direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União,

dos estados,  dos municípios e do Distrito  Federal.  No § 2º do 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 sob comento atende aos preceitos legais que versam

sobre a transferência de bens públicos, não acarreta despesas para o erário e não

provoca repercussão na execução da lei orçamentária do Estado.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.434/2013 na

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

Sala das Comissões, 7 de novembro de 2013.

Jayro Lessa, presidente - Luiz Humberto Carneiro, relator - Lafayette de Andrada -

Ulysses Gomes - Tiago Ulisses.

PARECER PARA O 2º 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.

Aprovada no 1º turno na forma do Substitutivo nº 1, a proposição retorna agora a

este órgão colegiado a fim de receber parecer para o 2º turno, conforme dispõe o art.

189, § 1º, combinado com o art. 102, VII, do Regimento Interno.

Segue anexa a redação do vencido, que é parte deste parecer.

Fundamentação

O projeto de lei em análise tem como finalidade autorizar o Poder Executivo a doar

ao Município de Conselheiro Lafaiete imóvel com área de 653,23m² situado no Bairro

Progresso, no mesmo 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.

A proposição foi aprovada em 1º turno na forma do Substitutivo nº 1, apresentado

pela  Comissão de Constituição de Justiça,  com o  objetivo de incluir  no  projeto  o

memorial descritivo que identifica a área a ser doada e aperfeiçoar o seu texto no que
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se refere à técnica legislativa.

No intuito de proteger o interesse público, o parágrafo único do art. 1º do referido

substitutivo  apresenta  a  destinação que será  dada  ao  imóvel  doado,  qual  seja  a

construção  de  uma via  pública.  Com  o  mesmo objetivo,  o  art.  2º  da  proposição

determina a reversão do bem ao patrimônio do Estado se, no prazo de cinco anos

contados  da  lavratura  da  escritura  pública  de  doação,  não  lhe  tiver  sido  dada  a

destinação prevista.

Conforme  nos  manifestamos  anteriormente,  entendemos  que  a  proposição  é

meritória, pois está de acordo com os preceitos legais que versam sobre a matéria,

não  representa  despesas  para  o  erário  e  não  acarreta  repercussão  na  lei

orçamentária.  Ademais,  nesta fase regimental  de caráter revisional,  analisamos as

etapas  do  turno  anterior  e  não  constatamos  qualquer  vício  que  possa  obstar  a

aprovação da proposição.

É importante frisar que o projeto foi amplamente debatido no 1º turno e que não

houve fato novo após a nossa primeira análise. Assim, não há razão para alterar

nosso entendimento sobre a matéria.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.968/2011, no 2º

turno, na forma do vencido em 1º turno.

Sala das Comissões, 7 de novembro de 2013.

Jayro Lessa, presidente - Luiz Humberto Carneiro, relator - Lafayette de Andrada -

Ulysses Gomes - Tiago Ulisses.

PROJETO DE LEI Nº 1.968/2011

(Redação do Vencido)

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Conselheiro Lafaiete o imóvel

que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Lafaiete imóvel com área 653,23m2 (seiscentos e cinquenta e três vírgula vinte e três

metros quadrados), conforme descrição no anexo desta lei, a ser desmembrado de

imóvel  com  área  de  20.000m2  (vinte  mil  metros  quadrados)  situado  no  Bairro
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Progresso, no mesmo município, e registrado sob o n° 29.469, a fls. 181 do Livro 3-R,

no Cartório de Registro de Imóveis do 1° Ofício da Comarca de Conselheiro Lafaiete.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o caput destina-se à construção de via

pública.

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

prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe

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

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

Anexo

(a que se refere o art. 1º da Lei nº , de de de 2013)

A  área  a  ser  doada  tem  a  seguinte  descrição:  partindo  do  vértice  V10,  de

coordenada Este (X) 627.576,95m e Norte (Y) 7.714.161,69m, segue até o vértice

V11,  de  coordenada  E  =  627.556,58m  e  N  =  7.714.137,49m,  no  azimute  de

220º06'17'',  com extensão de 31,63m; do vértice V11 segue até o vértice V12, de

coordenada E = 627.544,20m e N = 7.714.131,55m, no azimute de 244º20'06'', com

extensão de 13,73m; do vértice V12 segue até o vértice V13, de coordenada E =

627.524,73m  e N  =  7.714.126,60m,  no  azimute  de  255º44'07'',  com  extensão  de

20,08m; do vértice V13 segue até o vértice V14, de coordenada E = 627.506,14m e N

= 7.714.122,24m, no azimute de 256º49'16'', com extensão de 19,10m; do vértice V14

segue até o vértice V51, de coordenada E = 627.506,14m e N = 7.714.122,24m, no

azimute de 0º00'00'', com extensão de 0,00m; do vértice V51 segue até o vértice V50,

de coordenada E = 627.505,04m e N = 7.714.132,26m, no azimute de 349º30'03'',

com extensão de 8,19m; do vértice V50 segue até o vértice V52, de coordenada E =

627.540,77m e N = 7.714.140,99m, no azimute 76º15'37'', com extensão de 36,78m;

do vértice V52 segue até o vértice V53,  de coordenada E = 627.552,25m e N =

7.714.146,51m, no azimute de 64º20'06'', com extensão de 12,73m; do vértice V53

segue até o vértice V10, no azimute 58º25'59'', com extensão de 29m, ponto inicial da

descrição  deste  perímetro,  perfazendo  uma  área  de  653,23m2 (seiscentos  e

cinquenta e três vírgula vinte e três metros quadrados).
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 9 DE NOVEMBRO DE 2013

RESOLUÇÕES

RESOLUÇÃO Nº 5.444, DE 8 DE NOVEMBRO DE 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.

Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprovou e eu

promulgo a seguinte resolução:

Art. 1° - Fica ratificada a concessão de regime especial de tributação ao contribuinte

mineiro  do  setor  fabricante  de  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.

Palácio  da  Inconfidência,  em Belo Horizonte,  8 de  novembro 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 N° 5.445, DE 8 DE NOVEMBRO DE 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.

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  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.
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Art. 2° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio  da  Inconfidência,  em Belo Horizonte,  8 de  novembro 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

ATA

ATA DA 81ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 7/11/2013

Presidência dos Deputados Ivair Nogueira e Hely Tarqüínio

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

Correspondência: Mensagens nºs 564, 565, 566 e 567/2013 (encaminhando o Projeto

de Lei nº 4.671/2013 e emendas ao Projeto de Lei nº 3.874/2013, ao Projeto de Lei nº

4.440/2013 e ao Projeto de Lei nº 4.439/2013, respectivamente), do governador do

Estado -  Ofícios nºs 31 e 32/2013 (encaminhando os Projetos de Lei nºs 4.672 e

4.673/2013),  da  presidente  do  Tribunal  de  Contas  -  Ofícios  -  2ª  Fase  (Grande

Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei nºs 4.674 a 4.680/2013 -

Requerimentos nºs 6.125 a 6.244/2013 - Requerimentos dos deputados Almir Paraca,

Antônio Carlos  Arantes e outros,  João Leite e Arlen Santiago (10) e da deputada

Maria Tereza Lara - Comunicações: Comunicações das Comissões do Trabalho, de

Política  Agropecuária,  de  Participação  Popular,  da  Pessoa  com  Deficiência,  de

Esporte, de Prevenção e Combate às Drogas e de Cultura e do deputado Glaycon

Franco - Oradores Inscritos: Discursos dos deputados Duarte Bechir, Carlos Pimenta,

Rogério Correia e Célio  Moreira -  2ª Parte (Ordem do Dia):  1ª Fase:  Abertura de

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

Requerimentos:  Requerimentos  da  deputada  Maria  Tereza  Lara  e  dos  deputados

João Leite,  Antônio  Carlos  Arantes  e  outros  e  Arlen  Santiago  (10);  deferimento  -

Palavras do Presidente - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os deputados e as deputadas:
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Ivair  Nogueira - Hely Tarqüínio -  Adelmo Carneiro Leão -  Neider  Moreira -  Almir

Paraca - Ana Maria Resende - André Quintão - Anselmo José Domingos - Antonio

Lerin - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão - Cabo Júlio - Carlos Pimenta - Celinho do

Sinttrocel - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Duarte Bechir - Duilio de Castro -

Fabiano Tolentino - Fábio Cherem - Glaycon Franco - Gustavo Corrêa - Inácio Franco

-  Lafayette  de  Andrada  -  Leonardo  Moreira  -  Leonídio  Bouças  -  Luiz  Humberto

Carneiro - Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara - Mário Henrique Caixa - Marques Abreu

- Paulo Guedes - Pompílio Canavez - Rogério Correia - Rômulo Veneroso - Rômulo

Viegas - Sargento Rodrigues - Tadeu Martins Leite - Tiago Ulisses - Tony Carlos -

Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda.

Abertura

O presidente (deputado Hely Tarqüínio) - Às 14h11min, a lista de comparecimento

registra a existência de número regimental. Declaro aberta a reunião. Sob a proteção

de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra,

o 2º-secretário, para proceder à leitura das ataa das duas reuniões anteriores.

1ª Parte

1ª Fase (Expediente)

Atas

- O deputado Rômulo Viegas, 2º-secretário ad hoc, procede à leitura das atas das

duas reuniões anteriores, que são aprovadas sem restrições.

Correspondência

- O deputado Tony Carlos, 1º-secretário ad hoc, lê a seguinte correspondência:

“MENSAGEM Nº 564/2013*

Belo Horizonte, 5 de novembro de 2013.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

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

egrégia Assembleia, projeto de lei que autoriza a abertura de crédito suplementar ao

Orçamento Fiscal do Estado em favor da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais.

O crédito adicional  destina-se a cobrir  despesas de pessoal e encargos sociais.

Para este fim,  serão utilizados recursos provenientes do excesso de receita  para
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cobertura  do  déficit  atuarial  do  Regime  Próprio  de  Previdência  Social  da  ALMG,

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

hipótese de autorização de abertura de crédito suplementar ao orçamento do Poder

Legislativo.

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$21.500.000,00 (vinte e um milhões e

quinhentos mil reais), em favor da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais

- ALMG.

Inicialmente, cumpre informar que a abertura de crédito suplementar cm favor do

supracitado órgão requer  autorização legal.  A Lei  Orçamentária Anual  vigente (Lei

Estadual  20.625/2013)  traz,  em  seu  art.  8°,  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.

Nesse contexto,  será necessário o envio de Projeto de Lei  destinado a atender

despesas  a  serem  custeadas  com  o  excesso  de  arrecadação  da  Receita  para

Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS.

A suplementação contemplará a ação orçamentaria de Proventos de Inativos Civis e

Pensionistas (7.006), em Recursos para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS, no

valor de R$21.500.000,00 (vinte e um milhões e quinhentos mil reais).
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Ante o exposto, e tendo em vista a legalidade que norteia a gestão do orçamento

público, gostaria de solicitar o envio da explicitada proposição legal, uma vez que a

mesma é necessária para regularizar a situação orçamentária da ALMG.

Reitero,  na  oportunidade,  a  Vossa  Excelência,  os  meus  protestos  de  estima  e

consideração.

Renata Vilhena, Secretária de Estado.

PROJETO DE LEI Nº 4.671/2013

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

da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais.

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

Orçamento Fiscal do Estado em favor da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais - ALMG, até o limite de R$21.500.000,00 (vinte e um milhões e quinhentos mil

reais), para atender a despesas de Pessoal Ativo e Encargos Sociais.

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

do excesso de arrecadação da receita de Recursos para Cobertura do Déficit Atuarial

do RPPS, da ALMG, no valor de R$21.500.000,00 (vinte e um milhões e quinhentos

mil reais).

Art. 3º - A aplicação desta lei observará o disposto no art. 169 da Constituição da

República e as normas pertinentes da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de

maio de 2000.

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

- À Comissão de Fiscalização Financeira para os fins do art.  204 do Regimento

Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 565/2013*

Belo Horizonte, 7 de novembro de 2013.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Tenho a honra de encaminhar à elevada deliberação dessa egrégia Assembleia,

proposta  de  emendas  ao  Projeto  de  Lei  nº  3.874,  de  2013,  que  dispõe  sobre  o

processo  de  designação,  a  avaliação  de  desempenho  específica  e  o  prêmio  de

produtividade de Vigilância em Saúde das autoridades sanitárias de Vigilância em
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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 Emenda nº 6 tem por objetivo assegurar a concessão de reajuste às vantagens

pessoais a que se referem o art. 39 da Lei n° 19.553, de 9 de agosto de 2011, o § 4º

do art. 1º da Lei nº 14.683, de 30 de julho de 2003, e o § 3º do art. 1º da Lei nº

10.470, de 15 de abril de 1991, nos mesmos índices e datas aplicáveis às tabelas de

vencimento básico das carreiras dos servidores que fizerem jus a essas verbas.

A Emenda nº 7 promove ajustes nos dispositivos das Leis Delegadas nºs 174 e 175,

ambas de 26 de janeiro 2007, que estabelecem os requisitos para provimento dos

cargos em comissão do Grupo de Direção e Assessoramento da Administração Direta

e Indireta do Poder Executivo.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

EMENDA Nº 6 AO PROJETO DE LEI Nº 3.874, DE 2013

Acrescente-se onde convier os seguintes artigos ao Projeto de Lei  nº 3.874, de

2013:

“Art.  ...  -  O reajuste das tabelas das carreiras de Auxiliar  de Seguridade Social,

Técnico de Seguridade Social e Analista de Seguridade Social, de que trata o art. 5º

da Lei nº 20.748, de 25 de junho de 2013, aplica-se à vantagem pessoal a que se

refere o art. 39 da Lei n° 19.553, de 9 de agosto de 2011, e não será deduzido do

valor da Vantagem Temporária Incorporável - VTI -, instituída pela Lei nº 15.787, de

27 de outubro de 2005.

Parágrafo único - O disposto no caput terá vigência a partir do primeiro dia do mês

subsequente à data de publicação desta lei.”

“Art. ... - As vantagens pessoais a que se referem o art. 39 da Lei n° 19.553, de 9 de

agosto de 2011, o § 4º do art. 1º da Lei nº 14.683, de 30 de julho de 2003, e o § 3º do

art.  1º  da Lei  nº  10.470,  de 15 de abril  de 1991,  serão reajustadas nos mesmos

índices  e  datas  de  vigência  aplicáveis  ao  vencimento  básico  do  cargo efetivo  do

servidor que fizer jus às referidas verbas.”

EMENDA Nº 7 AO PROJETO DE LEI Nº 3.874, DE 2013

Acrescente-se onde convier os seguintes artigos ao Projeto de Lei  nº 3.874, de
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2013:

Art. ... - O § 3º do art. 3º da Lei Delegada nº 174, de 26 de janeiro de 2007, passa a

vigorar com a redação que se segue, ficando o artigo acrescido do seguinte § 7º:

“Art. 3º - (...)

§ 3º - É requisito para o provimento dos cargos de que trata o caput:

I - níveis 1 a 4 preferencialmente nível médio de escolaridade;

II - níveis 5 a 7 preferencialmente nível superior de escolaridade;

III - níveis 8 a 11 a graduação em curso de nível superior de escolaridade.

(...)

§ 7º - O requisito de escolaridade estabelecido para o exercício do cargo, previsto

no inciso  III  do  §  3º,  poderá  ser  dispensado nos  casos  em que se  comprovar  a

capacitação funcional específica, a qualificação e a experiência relacionadas com a

função a ser exercida.”

Art. ... - O § 3º do art. 3º da Lei Delegada nº 175, de 26 de janeiro de 2007, passa a

vigorar com a redação que se segue, ficando o artigo acrescido do seguinte § 8º:

“Art. 3º - (...)

§ 3º - É requisito para o provimento dos cargos de que trata o caput:

I - níveis 1 a 17 preferencialmente nível médio de escolaridade;

II - níveis 18 a 24 preferencialmente nível superior de escolaridade;

III - níveis 25 a 29 a graduação em curso de nível superior de escolaridade.

(...)

§ 8º - O requisito de escolaridade estabelecido para o exercício do cargo, previsto

no inciso  III  do § 3º,  poderá ser dispensado,  nos casos em que se comprovar  a

capacitação funcional específica, a qualificação e a experiência relacionadas com a

função a ser exercida.”

- Anexe-se cópia ao Projeto de Lei nº 3.874/2013. Publicada, fica a mensagem em

poder da Mesa, aguardando a inclusão da proposição em ordem do dia.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 566/2013*

Belo Horizonte, 7 de novembro de 2013.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,
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Tenho  a  honra  de  encaminhar  a  Vossa Excelência,  para  exame dessa  egrégia

Assembleia Legislativa, emendas ao Projeto de Lei nº 4.440, de 2013, que altera as

Leis Delegadas nº 179, de 1º de janeiro de 2011, que dispõe sobre a organização

básica e a estrutura da Administração Pública do Poder Executivo do Estado, e nº

180,  de  20  de  janeiro  de  2011,  que  dispõe  sobre  a  estrutura  orgânica  da

Administração Pública do Poder Executivo do Estado de Minas Gerais e dá outras

providências.

As  emendas  objetivam  promover  ajustes  no  projeto  de  lei  com  o  objetivo  de

aprimorar o texto original enviado a essa Assembleia.

São essas, Senhor Presidente, as razões que me levam a propor as emendas ao

Projeto de Lei nº 4.440, de 2013.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 4.440/2013

Dê-se ao art. 1º do Projeto de Lei nº 4.440, de 2013, a seguinte redação:

“Art. 1º - O art. 5º da Lei Delegada nº 179, de 1º de janeiro de 2011, passa a vigorar

com as seguintes alterações:

“Art.  5º  -  As  Secretarias  de  Estado  e  as  respectivas  Subsecretarias  são  as

seguintes:

(...)

V - Secretaria de Estado de Defesa Social:

(...)

f) Subsecretaria de Políticas sobre Drogas;

(...)

VIII - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional, Política Urbana e Gestão

Metropolitana:

(...)

IX - Secretaria de Estado de Trabalho e Promoção Social:

a) Subsecretaria de Assistência Social;

b) Subsecretaria de Direitos Humanos;

c) Subsecretaria de Trabalho e Emprego;
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(...)

XIII - Secretaria de Estado de Governo:

(...)

d) Subsecretaria de Juventude;

(...)

XV - Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão:

(...)

d) Centro de Serviços Compartilhados;

(...)

XIX - Secretaria de Estado de Turismo e Esportes:

a) Subsecretaria de Esportes;

b) Subsecretaria de Turismo.”.”.

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 4.440/2013

Dê-se ao art. 3º do Projeto de Lei nº 4.440, de 2013, a seguinte redação:

“Art.  3º  -  O art.  12  da Lei  Delegada nº 179,  de 2011,  passa a vigorar  com as

seguintes alterações:

“Art.  12 -  Integram a Administração Indireta do Poder  Executivo  do Estado,  por

vinculação:

(...)

III - à Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior:

(...)

e) Instituto de Geoinformação e Tecnologia - IGTEC;

(...)

IV - à Secretaria de Estado de Cultura:

(...)

f) Departamento Estadual de Telecomunicações - DETEL;

(...)

VII  -  à  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento  Regional,  Política  Urbana  e

Gestão Metropolitana:

a) Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento

Sanitário do Estado de Minas Gerais - ARSAE-MG;
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b)  Agência  de  Desenvolvimento  da  Região  Metropolitana  de  Belo  Horizonte  -

Agência RMBH;

c) Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana do Vale do Aço - Agência

RMVA;

d) Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais - COHAB;

e) Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA;

VIII - à Secretaria de Estado de Trabalho e Promoção Social:

a) Fundação Educacional Caio Martins - FUCAM;

b) Fundação de Educação para o Trabalho de Minas Gerais - UTRAMIG;

XVI  -  à  Secretaria  de  Estado  de  Turismo  e  Esportes:  Companhia  Mineira  de

Promoções - PROMINAS.”.”.

EMENDA Nº … AO PROJETO DE LEI Nº 4.440/2013

Dê-se ao art. 4º do Projeto de Lei nº 4.440, de 2013, a seguinte redação:

“Art. 4º - Fica acrescentado ao art. 3º da Lei Delegada nº 180, de 20 de janeiro de

2011, os seguintes §§ 3º, 4º e 5º:

“Art. 3º - (...)

§ 3º - Os órgãos e entidades da administração direta, autárquica e fundacional do

Poder Executivo, observada a conveniência administrativa, poderão, nos termos do

regulamento,  compartilhar  a  execução  das  atividades  de  área-meio,

preferencialmente no âmbito do mesmo sistema operacional.

§ 4º - O Poder Executivo poderá, observado o disposto na alínea “a” do inciso VI do

art.  84  da  Constituição  da  República,  extinguir,  mediante  decreto,  unidades  da

estrutura orgânica básica dos órgãos e entidades da administração direta, autárquica

e fundacional, que tenham perdido a sua funcionalidade devido ao compartilhamento

de que trata o § 3º, observada a conveniência e eficiência administrativa.

§ 5º - Para fins do disposto neste artigo, entende-se como sistema operacional os

órgãos e as entidades vinculadas que definem e executam determinada política.”.”.

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 4.440/2013

Dê-se ao art. 8º do Projeto de Lei nº 4.440, de 2013, a seguinte redação:

“Art. 8º - O art. 81 da Lei Delegada nº 180, de 2011, passa a vigorar com a seguinte

redação:
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“Art. 81 - A Fundação Rural Mineira - RURALMINAS, a que se refere o art. 12 da Lei

Delegada nº 179, de 2011, tem por finalidade planejar, desenvolver, dirigir, coordenar,

fiscalizar  e  executar  a  política  agrária  e  fundiária  do  Estado,  por  meio  da

regularização de áreas devolutas e de outras ações destinadas à democratização do

acesso  e  à  fixação  do  homem  à  terra,  bem  como  projetos  de  logística  de

infraestrutura  rural  e  de  engenharia  com  vistas  ao  desenvolvimento  social  e

econômico  do  meio  rural  no  Estado,  observadas  as  diretrizes  formuladas  pela

SEAPA, competindo-lhe:

(...)

IX - promover a regularização de terra devoluta e administrar as terras arrecadadas,

inclusive as terras devolutas provenientes dos Distritos Florestais, até que recebam

destinação específica;

X - prevenir e mediar conflitos que envolvam a posse e o uso da terra, contribuindo

para  a  promoção  e  defesa  dos  direitos  humanos  e  civis,  observada  a  diretriz

governamental;

XI - fornecer suporte técnico, com vistas à articulação dos esforços do Estado com

os da União, dos Municípios e de entidades civis, em favor da regularização fundiária

rural e da reforma agrária;

XII - executar a política agrária do Estado de acordo com programa estadual de

reforma agrária;

XIII - organizar, implantar e coordenar a manutenção do cadastro rural do Estado,

bem  como  identificar  terras  abandonadas,  subaproveitadas,  reservadas  à

especulação e com uso inadequado para a atividade agropecuária;

XIV - celebrar convênio, contrato e acordo com órgão e entidade pública ou privada,

nacional ou internacional, com vistas à consecução de sua finalidade;

XV - promover permuta de terras públicas, dominiais, devolutas ou arrecadadas,

para a consecução de sua finalidade institucional;

XVI - apoiar o Estado no processo de captação de recursos relativos ao crédito

fundiário e promover os repasses, observada a diretriz governamental;

XVII  -  desenvolver  ou  fomentar  ações  de  apoio  voltadas  à  consolidação  dos

projetos de assentamento e reforma agrária no Estado sob a responsabilidade do
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Governo Federal e coordenar e executar ações da mesma natureza;

XVIII - elaborar e executar plano, programa e projetos referentes à telefonia rural;

XIX - exercer atividades correlatas.”.”.

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 4.440/2013

Dê-se ao art. 12 do Projeto de Lei nº 4.440, de 2013, a seguinte redação:

“Art. 12 - O inciso III do art. 103 da Lei Delegada nº 180, de 2011, passa a vigorar

com a seguinte redação:

“Art. 103 - O IGTEC tem a seguinte estrutura orgânica básica:

III - (...)

f) Diretoria de Ciências Geodésicas e Ordenamento Territorial;

g) Diretoria de Pesquisa e Gestão de Tecnologias.”.”.

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 4.440/2013

Dê-se ao art. 18 do Projeto de Lei nº 4.440, de 2013, a seguinte redação:

“Art.  18  -  O art.  152 da Lei  Delegada nº  180,  de 2011,  passa a vigorar  com a

seguinte redação:

“Art. 152 -(...)

VIII - (...)

a) Superintendência de Apoio à Competitividade e ao Empreendedorismo;

(...)

c) Superintendência de Artesanato, Cooperativismo e Apoio ao Setor Terciário;”.”.

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 4.440/2013

Dê-se ao art. 23 do Projeto de Lei nº 4.440, de 2013 a seguinte redação:

“Art.  23  -  O art.  168 da Lei  Delegada nº  180,  de 2011,  passa a vigorar  com a

seguinte redação:

“Art. 168 - A Secretaria de Estado de Trabalho e Promoção Social - SEDESE, a que

se refere o inciso IX do art. 5º da Lei Delegada nº 179, de 2011, tem por finalidade

planejar, dirigir, executar, controlar e avaliar as ações setoriais a cargo do Estado que

visem ao fomento e ao desenvolvimento social da população,  por  meio de ações

relativas à garantia e à promoção dos direitos humanos, à assistência social para o

enfrentamento  da  pobreza,  ao  provimento  de  condições  para  a  superação  da

vulnerabilidade social e à formulação e ao fomento das políticas públicas de trabalho
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e emprego, competindo-lhe:

I  -  formular  e  coordenar  a  política  estadual  de  assistência  social,  apoiar  e

supervisionar sua execução, direta ou indiretamente, em sua área de competência;

II - implementar as ações do Estado no âmbito do Sistema Único de Assistência

Social - SUAS;

III  -  apoiar  ações  e  projetos  da  sociedade  civil  voltados  para  as  necessidades

básicas e mínimos sociais;

IV - apoiar a iniciativa privada nas ações voltadas para a responsabilidade social,

em articulação com outros órgãos estaduais;

V -  manter  cadastro atualizado das entidades  de cunho social  com atuação no

Estado;

VI - elaborar e divulgar, de forma articulada, as diretrizes das políticas estaduais de

atendimento,  promoção  e  defesa  de  direitos  e,  no  limite  de  sua  competência,

executar, de forma direta ou indireta, as ações relativas aos seguintes direitos:

a) da criança e do adolescente;

b) do idoso;

c) da mulher;

d) da pessoa com deficiência;

e) do idoso;

f) da igualdade racial;

g) da diversidade sexual;

h) outros que se enquadrem na abrangência das políticas públicas de promoção e

proteção de direitos;

VII - promover e divulgar ações que garantam a eficácia das normas vigentes de

defesa  dos  direitos  humanos  estabelecidos  na  Constituição  da  República,  na

Declaração  Americana  dos  Direitos  e  Deveres  Fundamentais  do  Homem,  na

Declaração Universal dos Direitos Humanos e em acordos dos quais o Brasil  seja

signatário;

VIII  -  manter atividades de pesquisa e acompanhamento de cenários de direitos

humanos e de políticas sociais, por meio de observatório;

IX - formular e coordenar a política estadual relacionada com o trabalho, a geração
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de emprego e de renda, a colocação e recolocação no mercado de trabalho;

X - fomentar as políticas voltadas para a inclusão produtiva;

XI  -  manter  atividades  de  pesquisa,  desenvolvimento  de  metodologias  e

acompanhamento de cenários de trabalho e emprego;

XII  -  promover  a articulação das ações voltadas para a qualificação e formação

profissional,  buscando  o  incremento  das  políticas  públicas  para  a  geração  de

emprego e renda no Estado;

XIII - formular planos e programas, na sua área de competência, em articulação

com  a  Secretaria  de  Estado  de  Planejamento  e  Gestão  e  outras  Secretarias  de

Estado, notadamente as de Defesa Social, de Educação e de Desenvolvimento dos

Vales do Jequitinhonha e Mucuri e do Norte de Minas, observadas as diretrizes gerais

do Governo;

XIV - promover e facilitar a interiorização, intersetorialidade e as parcerias para a

implementação das políticas públicas sob sua direção, com vistas à universalização

dos direitos sociais;

XV - realizar conferências relativas às políticas públicas incluídas no âmbito de sua

competência;

XVI - exercer atividades correlatas; e

XVII - exercer o poder de polícia no âmbito de sua competência.”.”.

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 4.440/2013

Dê-se ao art. 24 do Projeto de Lei nº 4.440, de 2013, a seguinte redação:

“Art.  24  -  O art.  169 da Lei  Delegada nº  180,  de 2011,  passa a vigorar  com a

seguinte redação:

“Art. 169 - A Secretaria de Estado do Trabalho e Promoção Social tem a seguinte

estrutura orgânica básica:

VIII - (...)

i) Coordenadoria Especial de Políticas para o Idoso;

IX - Subsecretaria de Assistência Social:

a) Superintendência de Políticas de Assistência Social; e

b)  Superintendência  de  Capacitação,  Monitoramento,  Controle  e  Avaliação  de

Políticas de Assistência Social;
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X - Subsecretaria de Trabalho e Emprego:

a) Superintendência de Gestão do Atendimento ao Trabalhador; e

b) Superintendência de Política de Trabalho e Emprego; “.”.

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 4.440/2013

Dê-se ao art. 25 do Projeto de Lei nº 4.440, de 2013, a seguinte redação:

“Art.  25  -  O art.  170 da Lei  Delegada nº  180,  de 2011,  passa a vigorar  com a

seguinte redação:

“Art. 170 - Integram a área de competência da Secretaria de Estado de Trabalho e

Promoção Social:

I - por subordinação administrativa:

(...)

i) Conselho Estadual de Trabalho, Emprego e Geração de Renda - CETER;

j) o Conselho Estadual da Economia Popular Solidária - CEEPS; e

k) o Comitê Gestor Estadual para a Criança e Adolescente do Semiárido Mineiro;

II - por vinculação:

a) Fundação Caio Martins - FUCAM; e

b) Fundação de Educação para o Trabalho de Minas Gerais - UTRAMIG.”.”.

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 4.440/2013

Dê-se ao art. 28 do Projeto de Lei nº 4.440, de 2013, a seguinte redação:

“Art.  28  -  O art.  196 da Lei  Delegada nº  180,  de 2011,  passa a vigorar  com a

seguinte redação:

“Art. 196 - A Secretaria de Estado de Governo tem a seguinte estrutura orgânica

básica:

I - Gabinete;

II - Assessoria de Gestão Estratégica e Inovação;

III - Assessoria de Comunicação Social;

IV - Assessoria Jurídica;

V - Auditoria Setorial;

VI - Subsecretaria de Assuntos Municipais:

a) Superintendência de Projetos; e

b) Superintendência de Apoio Institucional aos Municípios;
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VII - Subsecretaria de Comunicação Social:

a) Assessoria de Gestão da Comunicação;

b) Núcleo de Auditoria Setorial;

c) Superintendência Central de Publicidade;

d) Superintendência Central de Imprensa; e

e) Superintendência Central de Eventos e Promoções;

VIII - Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças; e

IX - Superintendência Central de Convênios;

X - Subsecretaria da Juventude:

a) Superintendência de Reinserção do Jovem;

b) Superintendência de Inclusão do Jovem; e

c) Superintendência de Mobilização do Jovem.”.”.

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 4.440/2013

Dê-se ao art. 29 do Projeto de Lei nº 4.440, de 2013, a seguinte redação:

“Art.  29  -  O art.  212 da Lei  Delegada nº  180,  de 2011,  passa a vigorar  com a

seguinte redação:

“Art. 212 - (...)

X - Centro de Serviços Compartilhados:

a) Núcleo de Execução de Despesas;

b) Núcleo de Serviços Administrativos;

c) Núcleo de Gestão de Compras;

d) Núcleo de Auditoria Setorial;

e) Núcleo de Assessoramento Jurídico;

f) Núcleo de Gestão de Serviços;

XI - Superintendência Central de Governança Eletrônica;

XII - Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças;

XIII - Coordenadoria Especial de Gestão das UAIs;

XIV - Superintendência de Coordenação Regional.

§ 1º - As UAIs, até o limite de trinta unidades, e as Coordenadorias Regionais, até o

limite de vinte e cinco unidades, subordinam-se à Coordenadoria Especial de Gestão

das  UAIs  e  à  Superintendência  de  Planejamento,  Gestão  e  Finanças,
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respectivamente, e têm sede nos Municípios definidos em decreto.”.”.

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 4.440/2013

Dê-se ao art. 30 do Projeto de Lei nº 4.440, de 2013, a seguinte redação:

“Art.  30  -  O art.  132 da Lei  Delegada nº  180,  de 2011,  passa a vigorar  com a

seguinte redação:

“Art. 132 - A Secretaria de Estado de Defesa Social - SEDS -, a que se refere o

inciso V do art.  5º  da Lei  Delegada nº 179, de 2011,  tem por finalidade planejar,

organizar, coordenar, articular, avaliar e otimizar as ações operacionais do Sistema de

Defesa Social, visando à promoção da segurança da população, competindo-lhe:

(...)

XII - elaborar e propor as políticas estaduais sobre drogas, bem como as ações

necessárias à sua implantação;

XIII - planejar, desenvolver, implantar e coordenar projetos, programas e ações de

prevenção  do  uso  de  substâncias  e  produtos  psicoativos,  em  articulação  com  a

Secretaria de Estado de Trabalho e Promoção Social;

XIV -  credenciar  organizações  públicas,  privadas  e  não  governamentais  para  a

composição das redes locais e setoriais de políticas sobre drogas; e

XV - exercer atividades correlatas.”.”.

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI N° 4.440/2013

Dê-se ao art. 31 do Projeto de Lei nº 4.440, de 2013, a seguinte redação:

“Art.  31  -  O art.  223 da Lei  Delegada nº  180,  de 2011,  passa a vigorar  com a

seguinte redação:

“Art.  223 -  A Secretaria  de Estado de Saúde tem a seguinte estrutura orgânica

básica:

(...)

VI - Núcleo de Atendimento à Judicialização da Saúde;”.”.

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 4.440/2013

Dê-se ao art. 32 do Projeto de Lei nº 4.440, de 2013, a seguinte redação:

“Art.  32  -  O art.  134 da Lei  Delegada nº  180,  de 2011,  passa a vigorar  com a

seguinte redação:

“Art. 134 - (...)
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VII - o Conselho Estadual de Políticas sobre Drogas:

(...)

§ 10 - A Secretaria Executiva do Conselho Estadual de Políticas Sobre Drogas será

exercida pela Subsecretaria de Políticas sobre Drogas.”.”.

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 4.440/2013

Suprima-se o art. 38 do Projeto de Lei nº 4.440, de 2013.

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 4.440/2013

Dê-se ao art. 40 do Projeto de Lei nº 4.440, de 2013, a seguinte redação:

“Art. 40 - Ficam extintos os seguintes cargos:

I - Secretário de Estado Extraordinário da Copa do Mundo, a que se refere o art. 7º

da Lei Delegada nº 179, de 2011;

II - Secretário de Estado Extraordinário de Gestão Metropolitana, a que se refere o

art. 8º da Lei Delegada nº 179, de 2011;

III - Secretário de Estado Extraordinário de Regularização Fundiária, a que se refere

o art. 9º da Lei Delegada nº 179, de 2011;

IV - Secretário de Estado Extraordinário para Coordenação de Investimentos, a que

se refere o art. 1º da Lei nº 20.312, de 27 de julho de 2012, a partir de 1º de abril de

2014.”.

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 4.440/2013

Dê-se ao art. 41 do Projeto de Lei nº 4.440, de 2013, a seguinte redação:

“Art. 41 - Fica extinto o cargo de Subsecretário de Articulação Política, a que se

refere a alínea “a” do inciso XIII do art. 5º da Lei Delegada nº 179, de 2011.”.

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 4.440/2013

Dê-se ao art. 44 do Projeto de Lei nº 4.440, de 2013, a seguinte redação:

“Art. 44 - (...)

I -  lotados no Gabinete de Secretário de Estado Extraordinário de Regularização

Fundiária:

a) cinco DAD-2;

b) seis DAD-4;

c) dois DAD-6;

d) um DAD-8;
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e) um DAD-10;

II - lotados na Secretaria de Estado de Trabalho e Emprego:

a) seis DAD-1;

b) quatro DAD-2;

c) seis DAD-3;

d) quatro DAD-4;

e) três DAD-5;

f) três DAD-6;

g) três DAD-7;

h) dois DAD-10;

III  -  lotados  no  Gabinete  do  Secretário  de  Estado  Extraordinário  de  Gestão

Metropolitana:

a) três DAD-6;

b) três DAD-7;

c) quatro DAD-8;

d) um DAD-10.”.

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 4.440/2013

Dê-se ao art. 45 do Projeto de Lei nº 4.440, de 2013, a seguinte redação:

“Art. 45 - Ficam extintas as seguintes gratificações temporárias estratégicas - GTE,

de que trata o art. 14 da Lei Delegada nº 174, de 2007, observadas as alterações e os

remanejamentos efetuados nos termos dos arts. 16 e 31 da referida Lei Delegada:

I - destinadas à Secretaria de Estado de Trabalho e Emprego:

a) sete GTE-2;

b) vinte GTE-3;

c) três GTE-4;

II  -  destinadas  ao  Gabinete  do  Secretário  de  Estado  Extraordinário  de  Gestão

Metropolitana: duas GTED-4.”.

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 4.440/2013

Dê-se ao art. 46 do Projeto de Lei nº 4.440, de 2013, a seguinte redação:

“Art. 46 - (...)

I - cargos do Grupo de Direção e Assessoramento:
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a) um DAD-2;

b) três DAD-4;

c) um DAD-8;”.

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 4.440/2013

Dê-se ao art. 50 do Projeto de Lei nº 4.440, de 2013, a seguinte redação:

“Art.  50  -  Ficam transferidos  para  a  Secretaria  de  Estado  de  Defesa  Social  os

seguintes cargos do Grupo de Direção e Assessoramento da Administração Direta do

Poder Executivo - DAD - de que trata o art. 1° da Lei Delegada n° 174, de 2007,

lotados  na  Secretaria  de  Estado  Esportes  e  Juventude  -  SEEJ,  observadas  as

alterações e os remanejamentos efetuados nos termos dos arts. 16 e 31 da referida

Lei Delegada:

I - um DAD-2;

II - três DAD-3;

III - dez DAD-4;

IV - nove DAD-5;

V - três DAD-7;

VI - um DAD-8.”.

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 4.440/2013

Dê-se  ao  inciso  II  do  art.  51  do  Projeto  de  Lei  nº  4.440,  de  2013,  a  seguinte

redação, e acrescente-se ao artigo os seguintes §§ 1º e 2º:

“Art. 51 - (...)

II - funções gratificadas:

a) uma FGD-7;

b) duas FGD-9;

(...)

§  1º  -  Os  cargos,  funções  gratificadas  e  gratificações  temporárias  estratégicas

transferidos por  este  artigo ficam lotados na Coordenadoria  Especial  da  Copa do

Mundo, extinguindo-se em 31 de dezembro de 2014.

§  2º  -  Os  cargos,  funções  gratificadas  e  gratificações  temporárias  estratégicas

extintos nos termos do § 1º serão identificados em decreto.”.
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EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 4.440/2013

Dê-se ao art. 53 do Projeto de Lei nº 4.440, de 2013, a seguinte redação:

“Art. 53 - Em função do disposto nos arts. 44 a 52 desta lei, os itens IV.2.1, IV.2.2,

IV.2.4, IV.2.6, IV.2.7, IV.2.11, IV.2.16 e IV.2.21 do Anexo IV da Lei Delegada nº174, de

2007, passam a vigorar na forma do Anexo I desta lei, observadas as alterações e os

remanejamentos efetuados nos termos dos arts. 16 e 31 da Lei Delegada nº 174, de

2007.”.

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 4.440/2013

Dê-se ao art. 68 do Projeto de Lei nº 4.440, de 2013, a seguinte redação:

“Art. 68 - Ficam transferidos para a Secretaria de Estado de Trabalho e Promoção

Social  os  arquivos,  as  cargas  patrimoniais,  a  execução  de  contratos,  convênios,

acordos e outras modalidades de ajustes celebrados pela Secretaria de Estado de

Trabalho  e  Emprego,  feitas  as  adequações,  as  ratificações,  as  renovações  ou  o

apostilamento, quando necessários.

Parágrafo único - Compete à Secretaria de Estado de Trabalho e Promoção Social

o monitoramento e acompanhamento da  execução e da prestação de contas dos

contratos, dos convênios, dos acordos e de outras modalidades de ajustes a que se

refere o caput.”.

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 4.440/2013

Dê-se ao art. 69 do Projeto de Lei nº 4.440, de 2013, a seguinte redação:

“Art. 69 - Ficam transferidos para a SEDS os arquivos, as cargas patrimoniais e a

execução  dos  contratos,  convênios,  acordos  e  outras  modalidades  de  ajustes

específicos à temática da política sobre drogas celebrados pela SEEJ até a data da

publicação desta lei, desde que se proceda, quando necessário, às adequações, às

ratificações, às renovações ou ao apostilamento.

Parágrafo único - Competem à SEDS o monitoramento e o acompanhamento da

execução  e  da  prestação  de  contas  dos  contratos,  convênios,  acordos  e  outras

modalidades de ajustes a que se refere o caput.”.

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 4.440/2013

Dê-se  ao  inciso  V do  art.  76  do  Projeto  de  Lei  nº  4.440,  de  2013,  a  seguinte

redação:



590
____________________________________________________________________________

“Art. 76 - Ficam revogados:

(...)

V - da Lei Delegada nº 180, de 20 de janeiro de 2011:

a) o inciso V do § 2º do art. 9º;

b) o inciso III do § 2º do art. 13;

c) os incisos I, II e III do § 1º do art. 26;

d) o inciso IV do § 1º do art. 26, a partir de 1º de abril de 2014;

e) o inciso VI do art. 27;

f) o inciso II do art. 37;

g) os arts. 55, 56, 59, 61, 63, 64, 65, 66, 67 e 68;

h) o inciso II do art. 71;

i) o inciso IV do art. 75;

j) a alínea “b” do inciso II do art. 80;

k) a alínea “b” do inciso II do art. 82;

l) o inciso VI e a alínea “c” do inciso VIII do art. 85;

m) as alíneas “b”do inciso II e “e” do inciso III do art. 89;

n) o inciso IV, a alínea “a” do inciso VIII, a alínea “b” do inciso IX e o inciso X do art.

92;

o) a alínea “e” do inciso III do art. 99;

p) a alínea “b” do inciso II do art. 101;

q) a alínea “b” do inciso II do art. 103;

r) a alínea “b” do inciso II do art. 105;

s) a alínea “b” do inciso II do art. 115;

t) a alínea “b” do inciso II do art. 117;

u) a alínea “b” do inciso II do art. 119;

v) a alínea “b” do inciso II do art. 122;

w) o inciso II do art. 133;

x) a alínea “b” do inciso II do art. 149;

y) o inciso VI do art. 158;

z) o inciso VIII do art. 164;

a.1) o inciso II do art. 178;
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b.1) os arts. 181, 182 e 183;

c.1) o art. 183-A;

d.1) a alínea “b” do inciso II do art. 193;

e.1) o inciso IV e a alínea “b” do inciso VIII do art. 200;

f.1) a alínea “b” do inciso II do art. 204;

g.1) a alínea “b” do inciso II do art. 206;

h.1) a alínea “b” do inciso II do art. 208;

i.1) os incisos V e XIII do art. 212;

j.1) a alínea “b” do inciso II do art. 226;

k.1) a alínea “b” do inciso II do art. 232;

1.1) os arts. 234, 235, 236, 238;

m.1) o art. 241;

n.1) o inciso II e VII do art. 244;

o.1) a alínea “m” do inciso III do art. 248;”.

(...)

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 4.440/2013

Dê-se ao art. 77 do Projeto de Lei nº 4.440, de 2013, a seguinte redação:

“Art. 77 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a

partir de 1º de janeiro de 2014, ressalvado o disposto no inciso IV do art. 40.”.

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 4.440/2013

Dê-se ao Anexo I do Projeto de Lei nº 4.440, de 2013, a seguinte redação:

“ANEXO I

(a que se refere o art. 53 da Lei nº , de de de 2013)

“ANEXO IV

QUANTITATIVOS DE VALORES UNITÁRIOS E DE CARGOS DE PROVIMENTO EM

COMISSÃO

IV.2 - QUANTITATIVOS DE CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO,

FUNÇÕES GRATIFICADAS E GRATIFICAÇÕES TEMPORÁRIAS ESTRATÉGICAS

ATRIBUÍDAS AOS ÓRGÃOS DO PODER EXECUTIVO

(a que se refere o § 3º do art. 2º da Lei Delegada nº 174, de 26 de janeiro de 2007)

IV.2.1- Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento
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Cargos de Provimento em Comissão

* - O quantitativo de cargos de provimento em Comissão foi publicado no Diário do

Legislativo, de 9.11.2013.

Funções Gratificadas

* - O quantitativo de Funções Gratificadas foi publicado no Diário do Legislativo, de

9.11.2013.

Gratificações Temporárias Estratégicas

* - O quantitativo de Gratificações Temporárias Estratégicas foi publicado no Diário

do Legislativo, de 9.11.2013.

(...)

IV.2.2.  -  SECRETARIA  DE  ESTADO  DE  CIÊNCIA,  TECNOLOGIA E  ENSINO

SUPERIOR - SECTES

CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO

* - O quantitativo de cargos de provimento em Comissão foi publicado no Diário do

Legislativo, de 9.11.2013.

Funções Gratificadas

* - O quantitativo de Funções Gratificadas foi publicado no Diário do Legislativo, de

9.11.2013.

(...)

IV.2.4 -SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL

CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO

* - O quantitativo de cargos de provimento em Comissão foi publicado no Diário do

Legislativo, de 9.11.2013.

(...)

IV.2.6  -  SECRETARIA  DE  ESTADO  DE  DESENVOLVIMENTO  REGIONAL,

POLÍTICA URBANA E GESTÃO METROPOLITANA

CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO

* - O quantitativo de cargos de provimento em Comissão foi publicado no Diário do

Legislativo, de 9.11.2013.

FUNÇÕES GRATIFICADAS

* - O quantitativo de Funções Gratificadas foi publicado no Diário do Legislativo, de
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9.11.2013.

GRATIFICAÇÕES TEMPORÁRIAS ESTRATÉGICAS

* - O quantitativo de Gratificações Temporárias Estratégicas foi publicado no Diário

do Legislativo, de 9.11.2013.

IV.2.7 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL

CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO

* - O quantitativo de cargos de provimento em Comissão foi publicado no Diário do

Legislativo, de 9.11.2013.

FUNÇÕES GRATIFICADAS

* - O quantitativo de Funções Gratificadas foi publicado no Diário do Legislativo, de

9.11.2013.

GRATIFICAÇÕES TEMPORÁRIAS ESTRATÉGICAS

* - O quantitativo de Gratificações Temporárias Estratégicas foi publicado no Diário

do Legislativo, de 9.11.2013.

COORDENADORIA DE APOIO A PESSOA DEFICIENTE - CAADE

CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO

* - O quantitativo de cargos de provimento em Comissão foi publicado no Diário do

Legislativo, de 9.11.2013.

CONSELHO ESTADUAL DA MULHER

CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO

* - O quantitativo de cargos de provimento em Comissão foi publicado no Diário do

Legislativo, de 9.11.2013.

FUNÇÕES GRATIFICADAS

* - O quantitativo de Funções Gratificadas foi publicado no Diário do Legislativo, de

9.11.2013.

(...)

IV.2.11. - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO

* - O quantitativo de cargos de provimento em Comissão foi publicado no Diário do

Legislativo, de 9.11.2013.

(...)
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GRATIFICAÇÕES TEMPORÁRIAS ESTRATÉGICAS

* - O quantitativo de Gratificações Temporárias Estratégicas foi publicado no Diário

do Legislativo, de 9.11.2013.

(...)

IV.2.16 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO E ESPORTES

CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO

* - O quantitativo de cargos de provimento em Comissão foi publicado no Diário do

Legislativo, de 9.11.2013.

FUNÇÕES GRATIFICADAS

* - O quantitativo de Funções Gratificadas foi publicado no Diário do Legislativo, de

9.11.2013.

GRATIFICAÇÕES TEMPORÁRIAS ESTRATÉGICAS

* - O quantitativo de Gratificações Temporárias Estratégicas foi publicado no Diário

do Legislativo, de 9.11.2013.

(...)

IV.2.21 - ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO

* - O quantitativo de cargos de provimento em Comissão foi publicado no Diário do

Legislativo, de 9.11.2013.

FUNÇÕES GRATIFICADAS

* - O quantitativo de Funções Gratificadas foi publicado no Diário do Legislativo, de

9.11.2013.

GRATIFICAÇÕES TEMPORÁRIAS ESTRATÉGICAS

* - O quantitativo de Gratificações Temporárias Estratégicas foi publicado no Diário

do Legislativo, de 9.11.2013.

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 4.440/2013

Acrescente-se ao Projeto de Lei nº 4.440, de 2013, o seguinte artigo:

“Art. - ... Fica revogado o parágrafo único do art. 10 da Lei nº. 11.403, de 21 de

janeiro de 1994.”.

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 4.440/2013

Acrescente-se ao Projeto de Lei nº 4.440, de 2013, o seguinte artigo:
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“Art. - ... Fica revogado o art. 18 da Lei nº 12.581, de 17 de julho de 1997.”.

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 4.440/2013

Dê-se ao inciso VII do art.  3º da Lei nº 15.910, de 21 de dezembro de 2005, a

seguinte redação:

“Art. 3º - (...)

VII - parcela da cota destinada ao Estado a título de compensação financeira por

áreas inundadas por reservatórios para a geração de energia elétrica, conforme o

disposto nas Leis Federais nº 7.990, de 28 de dezembro de 1989, e nº 8.001, de 13

de março de 1990;”.

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 4.440/2013

Acrescente-se ao Projeto de Lei nº 4.440, de 2013, os seguintes artigos:

“Art. … O art. 197 da Lei Delegada nº 180, de 2011, passa a vigorar com a seguinte

redação:

“Art. 197 - Integram a área de competência da Secretaria de Estado de Governo:

(...)

II - por subordinação administrativa:

a) o Conselho Estadual de Comunicação Social;

b) o Conselho Estadual da Juventude.”

“Art.  … Ficam criados,  no âmbito  da Secretaria  de Estado de Desenvolvimento

Regional, Política Urbana e Gestão Metropolitana, os seguintes cargos do Grupo de

Direção e Assessoramento da Administração Direta do Poder Executivo - DAD - e

gratificações temporárias estratégicas - GTE, a que se refere a Lei Delegada nº 174,

de 2007:

I - nove DAD-4;

II - seis GTED-2.”

“Art.  … “.”O art.  133 da Lei  Delegada nº 180,  de  2011,  passa a  vigorar  com a

seguinte redação:

“Art. 133 - (...)

XVII - Subsecretaria de Política sobre Drogas:

a) Superintendência de Prevenção e Descentralização da Política sobre Drogas;

b) Superintendência de Tratamento;
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c) Superintendência de Acolhimento;

d) Centro de Referência Estadual em Álcool e outras Drogas.”.”

“Art. ...  Fica criado o cargo de provimento em comissão de Gestor do Centro de

Serviços Compartilhados.

Parágrafo  único  -  Para  fins  de  valor  e  sistemática  de  remuneração,  direitos  e

vantagens, o cargo de Gestor do Centro de Serviços Compartilhados equipara-se ao

de Subsecretário de Estado.”

“Art.  ...  Ficam  extintos  no  Quadro  de  Cargos  de  Provimento  em  Comissão  do

IDENE, dois cargos 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.”

“ANEXO ...

(a que se refere o art. da Lei nº , de de de 2013)

“ANEXO V

(A QUE SE REFEREM O § 3º DO ART. 2º E OS ARTS. 10, 11, 16, 17 E 18 DA LEI

DELEGADA Nº 175, DE 26 DE JANEIRO DE 2007)

QUANTITATIVO DE CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO, DE FUNÇÕES

GRATIFICADAS ESPECÍFICAS E DE GRATIFICAÇÕES TEMPORÁRIAS

ESTRATÉGICAS CRIADAS E EXTINTAS E SUA CORRELAÇÃO

....................................................................................................................

V.5 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS

GERAIS -IDENE

V.5.1 - CARGOS EM COMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR

* - O quantitativo de cargos em comissão da administração superior foi publicado no

Diário do Legislativo, de 9.11.2013.

- Anexe-se cópia ao Projeto de Lei nº 4.440/2013. Publicada, fica a mensagem em

poder da Mesa, aguardando a inclusão da proposição em ordem do dia.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 567/2013*

Belo Horizonte, 7 de novembro de 2013.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,
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Tenho  a  honra  de  encaminhar  a  Vossa Excelência,  para  exame dessa  egrégia

Assembleia Legislativa, emendas ao Projeto de Lei nº 4.439, de 2013, que extingue o

Instituto de Terras do Estado de Minas Gerais e dá outras providências.

As  emendas  objetivam  promover  ajustes  no  projeto  de  lei  com  o  objetivo  de

aprimorar o texto original enviado a essa Assembleia.

São essas, Senhor Presidente, as razões que me levam a propor as emendas ao

Projeto de Lei nº 4.439, de 2013.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

EMENDA N° 1 AO PROJETO DE LEI N° 4.439/2013

Dê-se ao art. 2º do Projeto de Lei nº 4.439, de 2013, a seguinte redação:

“Art. 2º - A Ruralminas sucederá o ITER nos contratos e convênios celebrados e

nos demais direitos e obrigações, exceto naqueles relativos à regularização urbana,

nos quais a SEDRU sucederá o ITER.

Parágrafo único - Ficam transferidos para a Ruralminas os arquivos e a execução

dos contratos, convênios, acordos e outras modalidades de ajustes celebrados pelo

ITER até a data da publicação desta lei, excetuados aqueles relativos à regularização

urbana, que ficam transferidos para a SEDRU, procedendo-se, quando necessário, às

adequações, às ratificações, às renovações ou ao apostilamento.”.

EMENDA N° 2 AO PROJETO DE LEI N° 4.439/2013

Dê-se ao art. 16 do Projeto de Lei nº 4.439, de 2013, a seguinte redação:

“Art.  16  -  Os  veículos  e  equipamentos  que  constituem  o  patrimônio  do  ITER

reverterão ao patrimônio da Ruralminas.

Parágrafo único - Os demais bens móveis e imóveis que constituem o patrimônio do

ITER  reverterão  ao  patrimônio  da  Ruralminas,  excetuados  os  destinados  à

regularização urbana, que ficam transferidos para a SEDRU.”.

EMENDA N° 3 AO PROJETO DE LEI N° 4.439/2013

Dê-se ao art. 4º do Projeto de Lei nº 4.439, de 2013, a seguinte redação:

“Art.  4º  -  O  art.  157 da Lei  Delegada nº  180,  de  2011,  passa a  vigorar  com a

seguinte redação:

“Art. 157 - A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional, Política Urbana e
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Gestão Metropolitana -  SEDRU -,  a  que se  refere  o  inciso  VIII  do  art.  5º  da  Lei

Delegada nº 179, de 2011, tem por finalidade planejar, organizar, dirigir, coordenar,

executar, controlar e avaliar as ações setoriais a cargo do Estado relativas à política

de desenvolvimento regional e urbano e gestão metropolitana, competindo-lhe:

(...)

XI  -  promover  parcerias  entre  o  Estado  e  os  municípios  para  construção  de

habitações e realização de melhorias habitacionais nas zonas rurais, em articulação

com a SEAPA, admitindo-se, excepcionalmente, a execução direta nos casos não

onerosos para o mutuário;”.”.

EMENDA N° 4 AO PROJETO DE LEI N° 4.439/2013

Acrescente-se ao Projeto de Lei nº 4.439, de 2013, o seguinte artigo:

“Art.  ...  -  O  art.  158 da Lei  Delegada nº  180,  de  2011,  passa a  vigorar  com a

seguinte redação:

“Art. 158 - A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional, Política Urbana e

Gestão Metropolitana tem a seguinte estrutura orgânica básica:

(...)

VIII - (...)

c) Superintendência de Infraestrutura;”.”.

EMENDA N° 5 AO PROJETO DE LEI N° 4.439/2013

Dê-se às alíneas “a”, “b” e “c” do inciso II do art. 5º do Projeto de Lei nº 4.439, de

2013, a seguinte redação:

“Art. 5º - (...)

II - (...)

a) seis DAI-12;

b) cinco DAI-13;

c) três DAI-17;”.

EMENDA N° 6 AO PROJETO DE LEI N° 4.439/2013

Dê-se aos incisos I e II do art. 6º do Projeto de Lei nº 4.439, de 2013, a seguinte

redação:

“Art. 6º - (...)

I - sete GTEI-1;
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II - sete GTEI-2.”.

EMENDA N° 7 AO PROJETO DE LEI N° 4.439/2013

Dê-se aos incisos I e II do art. 7º do Projeto de Lei nº 4.439, de 2013, a seguinte

redação:

“Art. 7º - (...)

I - cargos do Grupo de Direção e Assessoramento da Administração Autárquica e

Fundacional do Poder Executivo:

a) um DAI-5;

b) nove DAI-12;

c) treze DAI-17;

II - Gratificações Temporárias Estratégicas:

a) três GTEI-1;

b) duas GTEI-2.”.

EMENDA N° 8 AO PROJETO DE LEI N° 4.439/2013

Dê-se ao art. 8º do Projeto de Lei nº 4.439, de 2013, a seguinte redação:

“Art.  8º  -  Fica  criado,  no  Quadro  de  Cargos  de  Provimento  em  Comissão  da

Ruralminas, um cargo de Administração Superior, na forma do Anexo I desta lei.”.

EMENDA N° 9 AO PROJETO DE LEI N° 4.439/2013

Acrescente-se ao Projeto de Lei nº 4.439, de 2013, o seguinte artigo:

“Art. … - Ficam criados, na Ruralminas, os seguintes cargos do Grupo de Direção e

Assessoramento da Administração autárquica e fundacional do Poder Executivo - DAI

- e gratificações temporárias estratégicas - GTE -, a que se refere a Lei Delegada nº

175, de 2007:

I - cargos do Grupo de Direção e Assessoramento da Administração Autárquica e

Fundacional do Poder Executivo:

a) dois DAI-10;

v) um DAI-13;

II - Gratificações Temporárias Estratégicas:

a) uma GTEI-2.”.

EMENDA N° 10 AO PROJETO DE LEI N° 4.439/2013

Dê-se ao Anexo I do Projeto de Lei nº 4.439, de 2013, a seguinte redação:
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“ANEXO I

(a que se refere o art. 8º da Lei nº , de de de 2013)

“ANEXO V

QUANTITATIVO DE CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO, DE FUNÇÕES

GRATIFICADAS ESPECÍFICAS E DE GRATIFICAÇÕES TEMPORÁRIAS

ESTRATÉGICAS CRIADAS E EXTINTAS E SUA CORRELAÇÃO

(a que se referem o § 3º do art. 2º e os arts. 10, 11, 16, 17 e 18 da Lei Delegada nº

175, de 26 de janeiro de 2007)

(...)

V.28 - FUNDAÇÃO RURALMINEIRA - RURALMINAS

V.28.1 - CARGOS EM COMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR

* - O quantitativo de cargos em comissão da Administração Superior foi publicado

no Diário do Legislativo, de 9.11.2013.

EMENDA N° 11 AO PROJETO DE LEI N° 4.439/2013

Dê-se ao Anexo II do Projeto de Lei nº 4.439, de 2013, a seguinte redação:

“ANEXO II

(a que se refere o art. 9º da Lei nº , de de de 2013)

“ANEXO V

QUANTITATIVO DE CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO, DE FUNÇÕES

GRATIFICADAS ESPECÍFICAS E DE GRATIFICAÇÕES TEMPORÁRIAS

ESTRATÉGICAS CRIADAS E EXTINTAS E SUA CORRELAÇÃO

(a que se referem o § 3º do art. 2º e os arts. 10, 11, 16, 17 e 18 da Lei Delegada nº

175, de 26 de janeiro de 2007)

(...)

V.28 - FUNDAÇÃO RURALMINEIRA - RURALMINAS

(...)

V.28.2  -  QUANTITATIVO DE CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DO

GRUPO DE DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO - DAI

* - O Quantitativo de Cargos de Provimento em Comissão do Grupo de Direção e

Assessoramento - DAI foi publicado no Diário do Legislativo, de 9.11.2013.
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GRATIFICAÇÕES TEMPORÁRIAS ESTRATÉGICAS

* - O Quantitativo de Gratificações Temporárias Estratégicas foi publicado no Diário

do Legislativo, de 9.11.2013.

- Anexe-se cópia ao Projeto de Lei nº 4.439/2013. Publicada, fica a mensagem em

poder da Mesa, aguardando a inclusão da proposição em ordem do dia.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“OFÍCIO Nº 31/2013*

Belo Horizonte, 31 de outubro de 2013.

Exmo. Sr. Presidente

Encaminho a V. Exa. Projeto de Lei que visa à criação de cargos e funções para a

assessoria dos novos Procuradores do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas

do Estado de Minas Gerais, apresentado pelo Procurador-Geral,  em exercício,  Dr.

Daniel de Carvalho Guimarães.

Conselheira Adriene Andrade, Presidente do Tribunal de Contas.

OFÍCIO

Belo Horizonte, 5 de novembro de 2013.

Assunto: Criação de cargos e funções

Excelentíssima Senhora Conselheira-Presidente,

Por meio do Ofício n. 104/2012/PG/MPC, o Procurador-Geral do Ministério Público

de  Contas  solicitou  ao  então  Presidente  do  Tribunal  de  Contas,  Conselheiro

Wanderley Ávila, a remessa de projeto de lei à Assembleia Legislativa do Estado de

Minas Gerais, visando à criação de cargos e funções para a assessoria dos novos

Procuradores do Ministério Público de Contas. Na ocasião, foi apresentada a seguinte

proposta de redação:

- O teor da proposta de redação acima referida é o do projeto de lei publicado ao

final.

Apesar de tal solicitação, ainda hoje não houve a remessa de projeto de lei com

semelhante objeto à Assembleia Legislativa. Todavia a adoção dessa providência é

medida de extrema urgência, pois o Ministério Público de Contas atualmente funciona

com uma estrutura de apoio deficitária e não isonômica.

Vale lembrar que a Lei Estadual n. 19.572, de 11 de agosto de 2011, responsável
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pela alteração da estrutura de chefia e assessoramento do Tribunal  de Contas, é

anterior  à  Lei  Complementar  Estadual  n.  120,  de  15  de  dezembro de 2011,  que

ampliou para sete o número de Procuradores do Ministério Público de Contas.

Isso significa que o quantitativo de cargos e funções colocados à disposição do

Parquet  amoldava-se a uma realidade em que o órgão era composto por apenas

quatro  membros.  Em  dezembro  de  2011,  porém,  o  Ministério  Público  de  Contas

passou a ser formado por sete Procuradores. Em cotejo com o quadro anterior, isso

representa  uma ampliação  de  75% (setenta  e cinco  por  cento).  Em contraste,  a

estrutura de cargos e funções permaneceu estanque no período.

Daí dizer-se que há déficit na estrutura do Ministério Público de Contas e situação

de desigualdade entre os Procuradores, pois somente quatro deles possuem cargos e

funções de assessoria.

É urgente, pois, o envio do projeto de lei ora proposto ao Poder Legislativo, a fim de

que a criação dos cargos dos novos Procuradores produza efeitos práticos, pois a

ampliação do quadro de membros do Ministério Público de Contas tornar-se-á inócua

se permanecer desacompanhada da outorga das necessárias condições de trabalho.

Cabe destacar ainda que a eventual aprovação do projeto de lei não irá acarretar

despesas de imediato. Na realidade, o Tribunal de Contas somente proverá os cargos

e  funções  gradativamente,  à  medida  que  apresentar  capacidade  orçamentário-

financeira para tanto, sob pena de infringência à Lei de Responsabilidade Fiscal.

Semelhante raciocínio, no tocante à inexistência imediata de aumento da despesa

em virtude da simples criação de cargos, também é seguido pelo Ministério Público

do Estado de Minas Gerais.  De fato, ao propor o Projeto de Lei n.  3.117/2012, o

Procurador-Geral de Justiça observou:1

“Mister  consignar  que a criação destes  cargos não gera despesas de imediato,

tendo em conta que o seu provimento deverá ocorrer a longo prazo e gradativamente,

dentro dos limites de despesas com pessoal, dispostos no art. 20, inciso II, alínea “d”,

e no art. 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal.”

Saliente-se  que  a  Assembleia  Legislativa  albergou  esse  entendimento,

transformando  o  mencionado  projeto  na  Lei  n.  20.536/2012,  mesmo  sem  que  o

Ministério Público possuísse, de imediato, orçamento para prover os cargos recém-
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criados.

Igualmente, o Tribunal de Justiça explicitou justificativa análoga ao propor o Projeto

de  Lei  n.  4.631/2010  (ver  Ofício  n.  13/2010),  que  posteriormente  foi  retirado  em

virtude de emendas parlamentares.

Em  face  do  exposto,  solicito  que  Vossa  Excelência  encaminhe  à  Assembleia

Legislativa projeto de lei nos termos acima expostos, a fim de proporcionar a devida

estrutura de assessoria e apoio administrativo ao Ministério Público de Contas.

Atenciosamente,

Daniel de Carvalho Guimarães, Procurador-Geral do Ministério Público de contas

em exercício.
1 Ofício n. 03/2012, publicado em 28/04/2012, no Diário do Legislativo

ESTIMATIVA DE IMPACTO FINANCEIRO TENDO EM VISTA PROJETO DE LEI QUE

ALTERA A LEI Nº 19.572/2011

* - O quadro contendo a estimativa de impacto financeiro tendo em vista projeto de

lei que altera a Lei nº 19.572/2011foi publicado no Diário do Legislativo, de 9.11.2013.

Coordenadoria de Pagamento de Pessoal, 5 de novembro de 2013

Antônio Eduardo Ávila de Almeida, Coordenador de Pagamento de Pessoal.

PROJETO DE LEI Nº 4.672/2013

Altera a Lei n. 19.572/2011, que dispõe sobre a estrutura de cargos de direção,

chefia  e assessoramento do Tribunal  de Contas do Estado de Minas Gerais e dá

outras providências.

Art.  1º  -  Ficam  acrescidos  42  pontos  ao  total  de  pontos  dos  cargos  de  AADM

previsto no parágrafo 4°, do artigo 2°, da Lei n. 19.572, de 2011.

Art. 2º - Ficam acrescidos 418 pontos ao total de pontos das funções gratificadas

previsto no parágrafo 4°, do artigo 3°, da Lei n. 19.572, de 2011.

Art.  3°  -  Ficam  acrescidos  3  cargos  de Chefe  de  Gabinete-CG e  6  cargos  de

Assessor-AS ao quantitativo previsto no Anexo I da Lei n. 19.572, de 2011.

Art. 4º - Fica acrescida l função gratificada FG-3 ao quantitativo previsto no Anexo II

da Lei n. 19.572, de 2011.

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

Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“OFÍCIO Nº 32/2013*

Belo Horizonte, 6 de novembro de 2013.

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Encaminho  a  Vossa  Excelência,  para  deliberação  dessa  augusta  Assembleia

Legislativa, nos termos do art. 66,  II,  e do art. 77, § 3°,  II,  ambos da Constituição

Estadual, projeto de lei, acompanhado de exposição de motivos.

O projeto ora encaminhado prevê, para o exercício de 2013, a revisão anual dos

vencimentos e proventos dos servidores do Tribunal de Contas do Estado de Minas

Gerais,  em cumprimento  ao  art.  37,  X,  da  Constituição da República,  ao  art.  24,

caput, da Constituição Estadual, e ao art. 12 da Lei Estadual n° 20.227, de 11/6/2012.

Além dos vencimentos dos cargos dos serviços auxiliares da Secretaria do Tribunal

de  Contas,  o  projeto  contempla  a  revisão  anual  dos  vencimentos  dos  cargos  de

provimento em comissão existentes na estrutura organizacional deste Tribunal.

Certo da colaboração de V. Exa., renovo a expressão de meu apreço.

Conselheira  Adriene  Andrade,  Presidente  do  Tribunal  de  Contas  do  Estado  de

Minas Gerais.

Exposição de Motivos

O presente projeto de lei  prevê,  para o exercício de 2013, a revisão anual  dos

vencimentos e proventos dos servidores do Tribunal de Contas do Estado de Minas

Gerais,  em cumprimento  ao  art.  37,  X,  da  Constituição da República,  ao  art.  24,

caput,  da  Constituição  Estadual,  e  ao  art.  12  da  Lei  Estadual  n°  20.227,  de

11/6/2012¹.

No cálculo da revisão dos vencimentos e proventos, foi adotado o índice Nacional

de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA -, apurado no ano de 2012, qual seja, 5,84%

(cinco vírgula oitenta e quatro por cento), conforme divulgado no sítio eletrônico do

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.

Com a aplicação do IPCA, o valor do padrão TC-01 da Tabela de Escalonamento

Vertical de Vencimento dos Cargos dos Serviços Auxiliares da Secretaria do Tribunal
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de Contas do Estado, constante do Anexo III da Lei Estadual n° 20.227, de 11/6/2012,

foi fixado em R$925,42 (novecentos e vinte e cinco reais e quarenta e dois centavos),

a partir de 1° de janeiro de 2013, e em R$969,38 (novecentos e sessenta e nove reais

e trinta e oito centavos), a partir de 1° de janeiro de 2014².

Informo que o IPCA também foi aplicado na revisão anual dos vencimentos dos

cargos de provimento em comissão existentes na estrutura organizacional do Tribunal

de Contas, na forma do Anexo I da Lei Estadual n° 19.572, de 10/8/2011.

O art. 4° do presente projeto de lei excetua da revisão geral anual:

a) os servidores inativos 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°  desse  mesmo artigo  (correspondem  aos  servidores  cujos  proventos  são

calculados sem paridade com a remuneração dos servidores ativos, e reajustados

pelas  regras  do  Regime Geral  de  Previdência  Social  -  RGPS -,  consoante  a  Lei

Federal n° 10.887, de 18/6/2004); e

b) os servidores inativos a que se refere o art. 9° da Lei Complementar Estadual n°

100, de 5/11/2007 (trata-se da hipótese em que o Estado concede aposentadoria a

servidores que não são titulares de cargo efetivo ou pensão aos dependentes desses

servidores, de acordo com as regras do RGPS).

A estimativa do impacto orçamentário e financeiro da despesa decorrente deste

projeto  de  lei  atinge o montante de  R$20.561.780,20  (vinte  milhões quinhentos e

sessenta e um mil setecentos e oitenta reais e vinte centavos), no exercício de 2013.

A despesa de pessoal e encargos sociais prevista no orçamento aprovado para o

exercício de 2013, acrescida da despesa com a revisão anual dos vencimentos e

proventos dos servidores, não ultrapassará o limite máximo de 0,8938%, estabelecido

na Decisão Conjunta da Assembleia Legislativa e do Tribunal de Contas n° 1,  de

20/12/2012, nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal (art. 20, II, “a”)³.

Acrescento  que,  com  a  aprovação  do  presente  projeto,  o  Tribunal  de  Contas

atingirá, a título de despesa total com pessoal, nível entre o limite prudencial e o limite

máximo, previstos, respectivamente, no art. 22, parágrafo único, e no art. 20, II, “a”,

ambos da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Relembro,  por oportuno,  que o inciso I  do parágrafo único do art.  22 da Lei  de
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Responsabilidade Fiscal excepciona as despesas decorrentes da revisão geral anual

da  proibição  de  gastos  com  “concessão  de  vantagem,  aumento,  reajuste  ou

adequação de remuneração”, na hipótese em que o limite prudencial for ultrapassado,

nos termos seguintes:

Art. 22 - A verificação do cumprimento dos limites estabelecidos nos arts. 19 e 20

será realizada ao final de cada quadrimestre.

Parágrafo único - Se a despesa total com pessoal exceder a 95% (noventa e cinco

por cento) do limite, são vedados ao Poder ou órgão referido no art. 20 que houver

incorrido no excesso:

I - concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a

qualquer título, salvo os derivados de sentença judicial ou de determinação legal ou

contratual, ressalvada a revisão prevista no inciso X do art. 37 da Constituição; (grifo

nosso).

Conselheira  Adriene  Andrade,  Presidente  do  Tribunal  de  Contas  do  Estado  de

Minas Gerais.

¹ [Constituição da República]

Art. 37. (…)

X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4° do art.

39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa

privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e

sem distinção de índices (Redação dada pela Emenda Constitucional n° 19, de 1998)

(Regulamento) (grifos nossos);

[Constituição Estadual]

Art. 24 - A remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 7°

deste artigo somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a

iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma

data e sem distinção de índices (grifos nossos).

[Lei Estadual n° 20.227, de 11/6/2012]

Art. 12 - Fica fixada em 1° de janeiro a data-base para revisão dos vencimentos e

proventos dos servidores do Tribunal de Contas, nos termos do inciso X do art. 37 da

Constituição da República.
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Parágrafo  único  -  A revisão a  que se  refere  o  caput,  relativa  ao  ano  de  2012,

encontra-se incorporada no valor estabelecido para o TC-01 no inciso I do parágrafo

único do art. 11 (grifo nosso).

² A aplicação do IPCA tomou como base os valores fixados nos incisos II  e  III  do

parágrafo único do art. 11 da Lei Estadual n° 20.227, de 11/6/2012, para o padrão TC-

01 nos exercício de 2013 e de 2014, quais sejam, R$874,36 (oitocentos e setenta e

quatro  reais  e  trinta  e  seis  centavos)  e  R$915,90  (novecentos  e  quinze  reais  e

noventa centavos), respectivamente.

³  Decisão Conjunta da Assembleia Legislativa e do Tribunal de Contas n° 1,  de

20/12/2012 (“Dispõe sobre a revisão da repartição dos limites individuais definidos na

forma do disposto no art. 20,  II, “a”, da Lei Complementar Federal n° 101, de 4 de

maio de 2000”):

Art. 1° - Estabelecer, observadas as deduções de que trata o § 1° do art. 19 da Lei

Complementar Federal n° 101, de 4 de maio de 2000, o limite da despesa total com

pessoal  do Tribunal  de Contas do  Estado de Minas Gerais  em 0,8938% (oito mil

novecentos e trinta e oito décimos de milésimos por cento) da receita corrente líquida

do Estado, nos termos da alínea “a” do inciso II do art. 20 da Lei de Responsabilidade

Fiscal (grifo nosso).

Nota: enquanto o limite máximo corresponde a 0,8938% (art. 20, II, “a”, da Lei de

Responsabilidade  Fiscal),  o  limite  prudencial  corresponde  a  0,8491%  (art.  22,

parágrafo único, da Lei de Responsabilidade Fiscal).

REPERCUSSÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECOMPOSIÇÃO DE 5,84% A PARTIR DE

1º/1/2013

* - O quadro contendo a repercussão orçamentária da recomposição de 5,84%, a

partir de 1º/1/2013, foi publicado no Diário do Legislativo, de 9.11.2013.

Coordenadoria de Pagamento de Pessoal, 5 de novembro de 2013

Antônio Eduardo Ávila de Almeida, Coordenador.

PROJETO DE LEI Nº 4.673/2013

Prevê, para o exercício de 2013, a revisão anual dos vencimentos e proventos dos

servidores do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais.

Art.  1º  -  Ficam  revistos,  a  partir  de  1°  de  janeiro  de  2013,  os  vencimentos  e
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proventos dos servidores do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, mediante

a aplicação do índice de 5,84% (cinco vírgula oitenta e quatro por cento), nos termos

do inciso X do art. 37 da Constituição da República.

Art. 2º - Os incisos II e III do parágrafo único do art. 11 da Lei Estadual n° 20.227,

de 11/6/2012, passarão a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 11 - (...)

Parágrafo único - O valor do padrão TC-0l passa a ser:

(...)

II - a partir de 1° de janeiro de 2013, R$925,42 (novecentos e vinte e cinco reais e

quarenta e dois centavos);

III -  a partir  de 1° de janeiro de 2014, R$969,38 (novecentos e sessenta e nove

reais e trinta e oito centavos).”.

Art.  3º  -  O Anexo I  da Lei  Estadual  n°  19.572,  de 10/8/2011, passará a vigorar

conforme Anexo desta lei.

Art. 4º - As disposições desta lei não se aplicam:

I - ao servidor inativo cujos proventos tenham sido calculados nos termos dos §§ 3°

e 17 do art. 40 da Constituição da República, e sejam reajustados na forma prevista

no § 8° do mesmo artigo; e

II - ao servidor inativo de que trata o art. 9° da Lei Complementar Estadual n° 100,

de 5/11/2007.

Art.  5º  - As  despesas  resultantes  da  aplicação  desta  lei  correrão  à  conta  das

dotações  orçamentarias  consignadas  ao  Tribunal  de  Contas  do  Estado  de Minas

Gerais.

Art. 6º - 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 4/5/2000.

Art. 7º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a

partir de 1° de janeiro de 2013.

ANEXO

(a que se refere o art. 3º da Lei Estadual nº ___, de ___/___/ 2013)

ANEXO I
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(a que se refere o art. 1º da Lei Estadual nº 19.572, de 10/8/2011)

I  -  Quadro  de  Cargos  de  Provimento  em  Comissão  de  Direção,  Chefia  e

Assessoramento da Secretaria do Tribunal de Contas

I.1 - Cargos de Provimento em Comissão com Denominação Específica

* - O quadro contendo os cargos  de provimento em comissão com denominação

específica foi publicado no Diário do Legislativo, de 9.11.2013.

1.2 - Cargos de Provimento em Comissão de Assistente Administrativo

*  -  O  quadro  contendo  os  cargos  de provimento  em  comissão  de  Assistente

Administrativo foi publicado no Diário do Legislativo, de 9.11.2013.

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

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

Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.

OFÍCIOS

Dos Srs. Adelson Carlos Fernandes, Edgar Gonçalves da Silva e da Sra. Ivete Otoni

Santa Bárbara de Abreu, presidentes das Câmaras Municipais de Joaquim Felício,

Caputira e Conceição do Mato Dentro,  respectivamente, solicitando a inclusão em

ordem do dia do Projeto de Lei nº 1.565/2011. (- Anexe-se ao referido projeto de lei.)

Do Sr. Álvaro Campos de Carvalho, superintendente regional do Dnit (5), prestando

informações  relativas  aos  Requerimentos  n°s  5.431,  5.790  e  5.820/2013,  da

Comissão  de  Transporte,  5.606/2013,  do  deputado  Anselmo  José  Domingos,  e

5.791/2013, da Comissão de Assuntos Municipais.

Do  Sr.  Carlos  Leonardo  de  Araújo  Delgado,  gerente  da  GTES/DEFIN/AF  do

BNDES, comunicando a liberação de recursos desse Banco para a Secretaria  de

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

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

Do Cel. BM Osmar Duarte Marcelino, presidente do TJMMG, agradecendo o apoio

desta  Casa  para  o  aprimoramento  da  prestação  jurisdicional  e  da  gestão

administrativa da Justiça Militar. (- À Comissão de Segurança Pública.)

Do Cel. PM Marco Antônio Badaró Bianchini, chefe da Assessoria Institucional da

PMMG,  prestando  informações  relativas  ao  Requerimento  n°  4.907/2013,  da
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Comissão de Administração Pública.

Da  Sra.  Eula  Karem  Sandim  Martins,  presidente  da  Associação  Nacional  para

Exigências  do  Cumprimento  das  Obrigações  Legais,  encaminhando  sugestões

relativas  a  normas  de  segurança  em  ambientes  destinados  à  concentração  de

pessoas. (- À Comissão de Segurança Pública.)

Do  Sr.  Joaquim  Herculano  Rodrigues,  presidente  do  Tribunal  de  Justiça  (2),

prestando  informações  relativas  aos  Requerimentos  n°s  5.279/2013,  do  deputado

Sargento Rodrigues, e 5.839/2013, da deputada Liza Prado.

Do Sr. Júlio César dos Santos Esteves, secretário adjunto de Casa Civil, prestando

informações  relativas  ao  Projeto  de  Lei  nº  4.415/2013,  em  atenção  a  pedido  de

diligência da Comissão de Justiça. (- Anexe-se ao referido projeto de lei.)

Do  Sr.  Luiz  Audebert  Delage  Filho,  corregedor-geral  de  Justiça,  prestando

informações  relativas  ao  Requerimento  n°  5.834/2013,  do  deputado  Sargento

Rodrigues.

Do  Sr.  Preto,  vereador  da  Câmara  Municipal  de  Belo  Horizonte,  solicitando  a

intercessão desta Casa junto à BHTrans para que a linha 2215 C atenda os usuários

do Bairro Everest, em Ribeirão das Neves. (- À Comissão de Transporte.)

Do Sr.  Rômulo  de  Carvalho  Ferraz,  secretário  de  Defesa  Social  (2),  prestando

informações  relativas  aos  Requerimentos  n°s  5.059/2013,  da  Comissão  de

Segurança Pública, e 5.166/2013, 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 4.674/2013

Declara de utilidade pública a Associação Rural Campo Alegre - Aruca -, com sede

no Município de Tapira.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Rural Campo Alegre -

Aruca -, com sede no Município de Tapira.
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Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 7 de novembro de 2013.

Bosco

Justificação: A Associação Rural Campo Alegre - Aruca -, com sede no Município de

Tapira, é uma associação sem fins lucrativos, apolítica, voltada à promoção humana,

de caráter filantrópico e assistencial,  sem distinção de raça, cor,  credo ou posição

social entre seus sócios e assistidos. Como objetivo, busca promover a integração

social dos moradores da região e suas manifestações, defendendo os interesses de

seus associados.

A Aruca apresenta às autoridades competentes as reivindicações dos associados e

exige as providências necessárias para corrigir os problemas da região, promovendo

a melhoria e bem-estar dos moradores da comunidade.

A entidade desenvolve projetos para o desenvolvimento da agricultura, pecuária e

outros,  em  prol  dos  produtores  da  região.  Promove  também  cursos,  palestras,

eventos esportivos, culturais e sociais, visando a buscar soluções dos problemas dos

associados  junto  a  Associação,  reivindicando  seus  direitos,  promovendo

solidariedade, participação social e cultural e incentiva o trabalho comunitário.

Seu  estatuto  dispõe  sobre  a  destinação  do  patrimônio  para  entidade  com  fins

congêneres no caso de sua dissolução e está devidamente registrado no Cartório de

Registro  Civil  das  Pessoas  Jurídicas.  A  entidade  desenvolve  suas  atividades,

ininterruptamente, há mais de um ano, e sua diretoria é constituída por pessoas que

exercem atividades voluntárias.

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

Política Agropecuária, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso

I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.675/2013

Declara de utilidade pública a Conhecer, Educação e Cultura - CEC -, com sede no

Município de Leopoldina.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Conhecer, Educação e Cultura - CEC

-, com sede no Município de Leopoldina.
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Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 7 de novembro de 2013.

Duilio de Castro

Justificação: A entidade Conhecer Educação e Cultura - CEC - tem por finalidade a

promoção da educação infantil,  através de creche para crianças até três anos de

idade,  de  forma  gratuita,  para  atender  os  filhos  de  trabalhadoras  que  cumprem

jornada com carga horária de oito horas diárias e que possuem condições financeiras

na  categoria  de  baixa  renda.  Proporciona  o  ensino  de  pré-escola  e  ensino

fundamental e direciona a promoção de atividades socioeducativas integradas com a

comunidade.  Além  disso,  executa  ações  para  a  promoção de trabalho  voluntário,

oferecendo também: cursos e treinamentos, estágios, pesquisas, principalmente na

área da educação, debates, seminários.

Dessa forma, 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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.676/2013

Declara de utilidade pública a Fundação Educativa e Cultural Melodia, com sede no

Município de Caratinga

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Fundação  Educativa  e  Cultural

Melodia, com sede no Município de Caratinga.

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

Sala das Reuniões, 7 de novembro de 2013.

Duilio de Castro

Justificação: A Fundação Educativa e Cultural  Melodia, com sede em Caratinga,

tem  por  escopo  obter  as  concessões  de  radiodifusão  educativa,  instalação  e

administração,  promover,  realizar  e  divulgar  as  atividades  sociais,  educativas,

culturais,  esportivas,  assistenciais  de  proteção  ao  meio  ambiente  e  prestação  de

serviços à comunidade, promover seminários, congressos, palestras para orientação
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comunitária, social, educativa e cultural e valorização das comunidades da região de

Caratinga, tendo como primordial função a preservação da cultura, dos costumes e

dos hábitos da população local.

Desta forma, 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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.677/2013

Dá denominação de Margarida Alves Vieira à ponte localizada na Rodovia MG-238,

entre os Municípios de Cachoeira da Prata e Maravilhas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Dá denominação de Margarida Alves Vieira à ponte localizada na Rodovia

MG-238, entre os Municípios de Cachoeira da Prata e Maravilhas.

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

Sala das Reuniões, 7 de novembro de 2013.

Duilio de Castro

Justificação:  Tem por  objetivo este projeto de lei  fazer homenagem à Margarida

Alves Vieira, filha de José Alves Moreira e Rita Gonçalves Reis. Nascido no interior de

Minas Gerais, no Distrito de Pindaíbas, no Município de Pequi, o pai de Margarida foi

um dos muitos operários que ajudou a construir a antiga ponte sobre o rio Paraopeba.

Em 1946, Margarida casou-se com Geraldo Gonçalves Vieira. A jovem Margarida,

juntamente com seu marido, deixou a pequena Pindaíbas,  onde tinha uma venda

bastante próxima à ponte, dispostos a encontrar na antiga Cachoeira de Macacos

uma forma mais digna de criar a família.

No ano de 1966, Margarida ficou viúva e criou sozinha seus cinco filhos. Algum

tempo depois, Margarida se torna uma mulher bem-sucedida na economia local, dona

de um famoso bar e mercearia na emancipada Cachoeira da Prata.

Respeitada por sua ética e generosidade, Dona Margarida foi uma das figuras mais

queridas da região.

O bar serviu como parada de ônibus utilizado pela Viação Sertaneja e pela antiga
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Viação Freitas.

Qualquer  viajante  ou  conterrâneo  ficavam  encantados,  quando  em  seu

estabelecimento  ouviam  seus  “causos”.  Margarida  se  tornou  uma  das  maiores

influências políticas de sua cidade e toda a região.

Mesmo  adoentada,  Margarida  Alves  Vieira  foi  uma  mulher  com  força  de  viver

admirável,  uma  lutadora  pela  vida;  com  certeza,  era  uma  das  pessoas  mais

carismáticas e conhecidas naquela região. Em 28/5/2013, ela deixa a vida e entra na

historia de um povo como exemplo de determinação e humildade.

Desta  forma,  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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.678/2013

Declara de utilidade pública a Fundação Hospitalar São Vicente de Paulo, com sede

no Município de Capelinha.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerias decreta:

Art.1° - Fica declarada de utilidade pública a Fundação Hospitalar São Vicente de

Paulo, com sede no Município de Capelinha.

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

Sala das Reuniões, 7 de novembro de 2013.

Gustavo Corrêa

Justificação:  Diante dos relevantes serviços prestados pela  Fundação Hospitalar

São  Vicente  de  Paulo,  com  sede  no  município  de  Capelinha,  e  de  seu

comprometimento com suas finalidades estatutárias, buscamos declará-la de utilidade

pública.  Essa  declaração  permitirá  que  se  torne  apta  a  realizar  projetos  para  o

desenvolvimento de suas atividades.

Tendo  em  vista  o  importante  trabalho  realizado  pela  instituição,  por  certo  terá

reconhecimento dos nobres colegas, que se empenharão na aprovação deste projeto

de lei.

- Publicado,  vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de
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Saúde, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I, do Regimento

Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.679/2013

Dá denominação ao viaduto localizado na Avenida Pedro I, no Município de Belo

Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica denominado Adão Ventura o viaduto localizado na Avenida Pedro I, no

Município de Belo Horizonte.

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

Sala das Reuniões, 7 de novembro de 2013.

Alencar da Silveira Jr.

Justificação:  Adão  Ventura  Ferreira  Reis,  popularmente  conhecido  como  Adão

Ventura, nasceu em Santo Antônio do Itambé, então Distrito do Serro, em 1946. Viveu

seus primeiros anos no campo, em péssimas condições, mas mudou-se para Belo

Horizonte, onde se graduou em direito pela UFMG.

Em  1973  esteve  nos  Estados  Unidos  lecionando  Literatura  Brasileira  na

Universidade do Novo México e participando do International  Writing Program, da

Universidade de Iowa, destinado ao intercâmbio entre escritores jovens. Depois de

exercer  várias  atividades,  mudou-se  para  Brasília,  onde  presidiu  a  Fundação

Palmares - entidade governamental dedicada à cultura negra. Obteve prêmios com a

sua poesia e tem obras traduzidas para o inglês, o espanhol, o alemão e o húngaro.

Publicou  Abrir-se um Abutre ou Mesmo Depois de Deduzir Dele o Azul (1970),  As

Musculaturas  do  Arco  Triunfo (1976),  Jequitinhonha  -  Poemas  do  Vale (1980),

Texturaafro,  (1992),  Litanias de Cão (2002) e  A Cor da Pele,  que teve sucessivas

edições e foi adotado diversas vezes em vestibulares, tornando-se não apenas o seu

livro mais famoso, mas colocando-o como um dos maiores poetas brasileiros negros

do século XX.

Adão Ventura morreu em Belo Horizonte, em junho de 2004, quando preparava a

edição de suas obras completas, reunindo todos os livros publicados e dezenas de

poemas inéditos. A partir dos originais foi publicada a antologia  Costura de Nuvens,

Edições Dubolsinho (2006), título que o próprio poeta havia escolhido.
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Por tudo isso, nada mais justo do que eternizar o nome do poeta denominando de

Adão  Ventura  Ferreira  Reis o  viaduto  localizado  na  Avenida  Pedro  I,  em  Belo

Horizonte.

Espero contar com o apoio dos nobres pares para aprovação deste projeto de lei.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.680/2013

Declara de utilidade pública a Associação Vem-Ser  de Proteção e Assistência à

Criança e ao Adolescente, com sede no Município de Patos de Minas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Vem-Ser de Proteção e

Assistência à Criança e ao Adolescente, com sede no Município de Patos de Minas.

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

Sala das Reuniões, 7 de novembro de 2013.

Bosco

Justificação:  A Associação  Vem-Ser  de  Proteção  e  Assistência  à  Criança  e  ao

Adolescente, com sede no Município de Patos de Minas, é uma entidade apolítica

sem fins lucrativos de apoio à criança e ao adolescente, que exerce suas atividades

sem  fazer  distinção  de  raça,  cor,  credo  ou  posição  social  entre  seus  sócios  e

assistidos. Tem como objetivo planejar e executar ações destinadas à reeducação e à

reinserção social  de jovens que se encontrem em situação de risco social  ou em

conflito com a lei, realizando suas atividades exclusivamente com base no Estatuto

da Criança e do Adolescente.

A associação desenvolve programas socioeducativos e de proteção à criança e ao

adolescente,  em regime de orientação e  apoio  sociofamiliar;  promove campanhas

educativas e preventivas, a fim de que os jovens atendidos não reincidam na prática

de  atos  infracionais;  e  também  os  assiste  durante  o  cumprimento  de  medidas

socioeducativas,  com  vistas  a  ajudar  na  reestruturação,  na  preservação  e  no

fortalecimento  do  vínculo  familiar.  Ressalte-se  ainda  que  a  entidade  estimula  a

criança e o adolescente a exercer atividades voluntárias.
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O estatuto da entidade, devidamente registrado no Cartório de Registro Civil das

Pessoas Jurídicas, dispõe sobre a destinação do patrimônio para entidade com fins

congêneres no caso de sua dissolução

Por  fim,  é  importante  frisar  que  a  entidade  desenvolve  suas  atividades,

ininterruptamente, há mais de um ano, e sua diretoria é constituída por pessoas que

exercem suas atividades voluntariamente.

- 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 6.125/2013,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações com os policiais militares que menciona, do 14º e do 58º Batalhão de

Polícia  Militar,  pela  atuação na  ocorrência,  em  1º/11/2013,  na  cidade  de  Coronel

Fabriciano, em que apreenderam um frasco com 12 pedras de crack, 10 buchas de

maconha, tablete de maconha, balança de precisão, 1 pistola 9 mm e R$655,00 e

detiveram 9 pessoas, e seja encaminhado ao Comando-Geral da PMMG pedido de

providência  para  que  lhes  seja  concedida  recompensa  pelo  relevante  serviço

prestado à sociedade.

Nº 6.126/2013,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações com os policiais militares que menciona, do Batalhão Rotam, Canil e

Gate da Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 2/11/2013, em Ribeirão das

Neves,  em  que  foram  apreendidos  dois  adolescentes,  três  revólveres  calibre  38,

munições,  quatro  granadas  explosivas  de  fabricação  artesanal,  dois  tabletes  de

maconha,  aparelhos  eletrônicos  e  rádios  comunicadores,  e  seja  encaminhado ao

Comando-Geral  da  PMMG  pedido  de  providência  para  que  lhes  seja  concedida

recompensa pelo relevante serviço prestado à sociedade. (- Distribuídos à Comissão

de Segurança Pública.)

Nº 6.127/2013, do deputado Duarte Bechir, em que solicita seja formulado voto de

congratulações  com  o  Sr.  Antônio  José  pelo  recebimento  da  Medalha  do  Mérito

Empresarial  2013,  oferecida  pela  Federação  das  Associações  Comerciais  e

Empresariais do Estado de Minas Gerais. (- À Comissão de Turismo.)
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Nº  6.128/2013,  da  Comissão  Extraordinária  das  Águas,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Comitê Executivo Estadual do Programa Água para Todos pedido de

providências  para  que  seja  enviado  ao  Comitê  Gestor  Nacional  solicitação  de

aumento das metas desse programa para a região do Vale do Jequitinhonha.

Nº  6.129/2013,  da  Comissão  Extraordinária  das  Águas,  em  que  solicita  seja

encaminhada  ao  Centro  de  Debates  Estratégicos  da  Câmara  dos  Deputados

manifestação em que se salienta preocupação quanto à apresentação de projeto de

lei para alterar a Lei nº 9.433, de 1997, que institui a Política Nacional de Recursos

Hídricos.

Nº  6.130/2013,  da  Comissão  Extraordinária  das  Águas,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Secretaria  de  Meio  Ambiente  pedido  de  providências  para

regulamentar  a  construção  de  barraginhas  como  atividade  de  baixo  impacto,

acompanhado de cópia do Ofício nº 674/2013/GAB/SRHU/MMA e do Memorando nº

220/2013/DCONAMA/SECEX/MMA,  enviados  à  Presidência  desta  Assembleia.  (-

Distribuídos à Comissão de Minas e Energia.)

Nº  6.131/2013,  da  Comissão  da  Pessoa  com  Deficiência,  em  que  solicita  seja

encaminhado à secretária de Educação pedido de informações sobre o número de

alunos da rede estadual de ensino que frequentavam escolas especializadas e foram

transferidos  para  a  rede  regular  de  ensino;  o  número  de  alunos  que  continuam

frequentando a rede regular  de ensino após o processo de inclusão e  a  taxa de

evasão dos alunos com deficiência da rede regular  de ensino nos últimos quatro

anos.

Nº  6.132/2013,  da  Comissão  da  Pessoa  com  Deficiência,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao secretário de Desenvolvimento Social pedido de informações sobre

os critérios utilizados pela Subsecretaria de Direitos Humanos para distribuição de

bolsas para pessoas com deficiência que frequentam escolas especializadas.

Nº  6.133/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao comandante da 2ª Região da Polícia Militar em Contagem pedido de

informações  sobre  a  existência  de  acompanhamento  da  comissão  especial  no

processo  de  desocupação  envolvendo  famílias  sem  moradia  no  Bairro  Tupã,

composta de três membros dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, conforme
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determina a Lei nº 13.604.

Nº  6.134/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao promotor de Justiça titular da 5ª Promotoria de Justiça da Comarca

de Contagem pedido de informações sobre os motivos que orientaram a reintegração

de posse no Bairro Tupã apenas contra os moradores pobres.

Nº  6.135/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao comandante-geral  da Polícia Militar  pedido de informações sobre

cópias das ligações efetuadas para o 190 nas datas de 12 e 13/10/2013 na cidade de

Sete Lagoas para fins de comprovação de requisição que teria sido realizada por

viatura que conduziu o Sr.  José Aluízio de Oliveira para que um oficial  superior  o

acompanhasse até a delegacia;  e relatório  dos trajetos feitos  pela referida viatura

naquelas datas, levantados via GPS.

Nº  6.136/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao comandante-geral da Polícia Militar e ao secretário de Defesa Social

pedido de informações sobre as gravações de comunicações realizadas pela viatura

sob comando do Sgt. Machado e conduzida pelo Cb. PM Alibeque da Silva, do 25º

Batalhão de Polícia  de  Sete Lagoas,  nos dias  12 e  13/10/2013,  datas  em que a

viatura conduziu o advogado da União, Sr. José Aluízio de Oliveira. (- Distribuídos à

Mesa da Assembleia.)

Nº  6.137/2013,  dos deputados  Tiago Ulisses  e  Zé Maia,  em  que solicitam seja

encaminhado ao governador do Estado pedido de providências para conferir ao Sr.

Robert Carlos Lyra o título de Cidadão Honorário do Estado de Minas Gerais. (- À

Comissão de Turismo.)

Nº 6.138/2013,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações com o Cb. Reginaldo José de Lima, da 15ª Companhia Independente

de  Polícia  Militar,  pela  atuação  em  ocorrência,  em  6/11/2013,  no  Bairro  General

Carneiro, quando dois adolescentes armados tentaram assaltar um estabelecimento

comercial e foram surpreendidos e presos pelo referido policial, e seja encaminhado

ao Comando-Geral da PMMG pedido de providência para que lhe seja concedida

recompensa pelo relevante serviço prestado à sociedade.

Nº 6.139/2013,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
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congratulações com os policiais militares que menciona, do 42º Batalhão de Polícia

Militar, pela atuação em ocorrência, em 5/11/2013, na cidade de Presidente Juscelino,

onde  os  policiais  militares  apreenderam  2  armas  de  fogo,  10  cartuchos  intactos,

R$21.808,00, 2 monitores de vídeo e 1 motocicleta Honda e prenderam dois homens,

e seja encaminhado ao Comando-Geral da PMMG pedido de providência para que

lhes seja concedida recompensa pelo relevante serviço prestado à sociedade.

Nº 6.140/2013,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 21º Batalhão de

Polícia Militar, pela atuação na operação, em 5/11/2013, em Ubá, que culminou na

apreensão  um  adolescente,  além  de  drogas,  quantia  em dinheiro  e  um  aparelho

celular; e seja encaminhado Comando-Geral da PMMG pedido de providências para

que lhes seja concedida recompensa pelo relevante serviço prestado à sociedade.

Nº 6.141/2013,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações  com os policiais  civis  que menciona,  lotados no Departamento de

Investigações  Antidrogas  e  no  Departamento  Antidrogas,  pela  atuação  nas

investigações da Operação Ouro Preto, que culminou na prisão de uma quadrilha

responsável pelo envio de drogas de outros estados da Federação para Minas Gerais

e  na  apreensão  de  aproximadamente  47kg  de  pasta-base  de  cocaína,  vários

veículos,  dinheiro  e  computadores;  e  seja  encaminhado  à  Chefia  da  Polícia  Civil

pedido  de providências  para que lhes seja  concedida  recompensa pelo  relevante

serviço prestado à sociedade.

Nº 6.142/2013,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações com os bombeiros militares que menciona, lotados no 1º Batalhão de

Bombeiros Militar e Batalhão de Operações Aéreas, pela atuação em ocorrência, em

3/11/2013,  em  Ponte  Nova,  que  culminou  no  salvamento  da  vida  de  um  bebê

prematuro;  e  seja  encaminhado  ao  Comando-Geral  da  CBMMG  pedido  de

providências  para  que  lhes  seja  concedida  recompensa  pelo  relevante  serviço

prestado à sociedade. (- Distribuídos à Comissão de Segurança Pública.)

Nº 6.143/2013, da Comissão de Prevenção e Combate às Drogas, em que solicita

seja encaminhado à Secretaria de Educação pedido de providências para o aumento

do número de professores nas escolas estaduais de Ouro Fino. (- À Comissão de
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Educação.)

Nº  6.144/2013,  da  Comissão  de  Política  Agropecuária,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do

Parnaíba pedido de providências para a implantação e a adequação de sistemas de

abastecimento  de  água  que  atendam  aos  assentamentos  de  reforma  agrária  do

Município de Varzelândia.

Nº 6.145/2013, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso ao 1º-Sgt. PM André Wilson de Faria e ao Cb. PM Jorge

David da Silva Oliveira, lotados na 110ª Companhia do 12º Batalhão de Polícia Militar,

em Piumhi, pela participação em operação que culminou na apreensão de 36kg de

maconha; e seja encaminhado ao Comando-Geral da PMMG pedido de providências

para  que  lhes  seja  concedida  recompensa  pelo  relevante  serviço  prestado  à

sociedade.

Nº  6.146/2013,  da  Comissão  de  Política  Agropecuária,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao IEF pedido de providências para que o registro para o exercício das

atividades  de  pesca  profissional  tenha  caráter  permanente  e  esteja  disponível

regionalmente.

Nº  6.147/2013,  da  Comissão  de  Política  Agropecuária,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao IEF pedido de providências para a edição de portaria que regularize

a pesca profissional na Bacia Hidrográfica do Rio Jequitinhonha e a criação de peixes

em tanques.

Nº  6.148/2013,  da  Comissão  de  Política  Agropecuária,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao governador do Estado pedido de providências para a criação de um

órgão  específico  de  fomento  da  pesca  e  da  aquicultura,  dotado  de  autonomia

administrativa e financeira.

Nº  6.149/2013,  da  Comissão  de  Política  Agropecuária,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Ministério  da Integração Nacional  pedido de providências  para a

liberação de recursos  destinados à  construção de trechos de estrada que liguem

Varzelândia a Verdelândia e a Mocambinho.

Nº  6.150/2013,  da  Comissão  de  Política  Agropecuária,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Secretaria  Extraordinária  de  Regularização  Fundiária  pedido  de
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providências  para  a  destinação  temporária  de  área  de  plantio  para  a  população

indígena da região metropolitana,  em atendimento a demanda da Associação dos

Povos Indígenas de Belo Horizonte e Região Metropolitana.

Nº  6.151/2013,  da  Comissão  de  Política  Agropecuária,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do

Parnaíba  pedido  de  providências  com  vistas  à  liberação  de  recursos  para  a

construção  de  dois  trechos  de  estrada  que  liguem  Varzelândia  às  localidades  de

Verdelândia e Mocambinho.

Nº  6.152/2013,  da  Comissão  de  Política  Agropecuária,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Banco do Brasil pedido de providências para agilizar a liberação dos

recursos do Pronaf e a renegociação de dívidas no âmbito dos assentamentos de

reforma agrária da região de Varzelândia.

Nº  6.153/2013,  da  Comissão  de  Política  Agropecuária,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Agricultura pedido de providências para a destinação

temporária  de  área  de  plantio  à  população  indígena da  região  metropolitana,  em

atendimento a demanda da Associação dos Povos Indígenas de Belo Horizonte e

Região Metropolitana.

Nº  6.154/2013,  da  Comissão  de  Política  Agropecuária,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Banco do Nordeste pedido de providências para agilizar a liberação

dos recursos do Pronaf e a análise da possibilidade de renegociação das dívidas no

âmbito dos assentamentos de reforma agrária da região de Varzelândia.

Nº 6.155/2013, da Comissão de Minas e Energia, em que solicita seja encaminhado

à Presidência da Copasa Águas Minerais de Minas S.A. pedido de providências para

o envio de relatório de monitoramento dos aquíferos localizados nos Municípios de

Caxambu, Cambuquira, Lambari e Araxá às prefeituras e câmaras municipais desses

municípios ou para que sejam explicadas as razões de tal monitoramento não ser

realizado.

Nº  6.156/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Corregedoria-Geral  da Polícia Civil  pedido de providências para a

averiguação da excessiva  demora na tramitação do inquérito  que apura crime de

estupro que teria sido cometido por José Maria de Jesus contra a menor M. E. F. A.
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Nº  6.157/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados  à  Corregedoria  da  PMMG  as  notas  taquigráficas  da  57ª  Reunião

Extraordinária  dessa  comissão  e  pedido  de  providências  para  apurar  a  suposta

falsidade das declarações dadas pelo policial reformado Ney Camilo.

Nº  6.158/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados  à  Promotoria  e  ao  Juízo  da  Vara  da  Infância  e  da  Juventude  de

Contagem  as  notas  taquigráficas  da  57ª  Reunião  Extraordinária  dessa comissão,

cópia do "e-mail" enviado pela diretora do Lar Efatá ao pai adotivo de M.E. e pedido

de providências para a apuração de possíveis irregularidades na referida entidade, a

eventual intervenção em face das denúncias contidas nas citadas notas taquigráficas

e a adoção de outras medidas cabíveis.

Nº  6.159/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Comando-Geral da PMMG pedido de providências para a apuração

de supostas ameaças do policial Luiz Fernando e de sua equipe, do 39º Batalhão de

Polícia Militar, contra os moradores da Vila PTO, conforme denúncia recebida na 56ª

Reunião Extraordinária dessa comissão.

Nº  6.160/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Chefia  da  Polícia  Civil  pedido  de  providências  para  agilizar  a

tramitação do inquérito que investiga o crime de estupro que teria sido praticado por

José Maria de Jesus contra a menor M. E. F. A.

Nº  6.161/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Delegacia  de  Proteção  à  Criança  e  ao  Adolescente  pedido  de

providências para agilizar a tramitação do inquérito que investiga o crime de estupro

que teria sido praticado por José Maria de Jesus contra a menor M. E. F. A.

Nº  6.162/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Sr.  Celso Pereira Júnior, promotor de justiça do Centro de Apoio

Operacional  das  Promotorias  de  Justiça  da  Infância  e  Juventude,  pedido  de

providências  para  interceder  perante  a  Delegacia  de  Proteção  da  Criança  e  do

Adolescente com vistas a agilizar a tramitação do inquérito que investiga o crime de

estupro que teria sido praticado por José Maria de Jesus contra a menor M. E. F. A.

Nº 6.163/2013, da Comissão de Prevenção e Combate às Drogas, em que solicita
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seja  encaminhado  à  Secretaria  de  Trabalho  pedido  de  providências  para  a

implantação,  em  Três  Pontas,  de  programa  para  qualificação  profissional  de

dependentes químicos em tratamento e de ex-usuários de drogas.

Nº 6.164/2013, da Comissão de Prevenção e Combate às Drogas, em que solicita

seja  encaminhado  à  Secretaria  de  Defesa  Social  pedido  de  providências  para  a

implantação,  em  Três  Pontas,  de  um  centro  de  internação  de  adolescentes  em

conflito com a lei.

Nº 6.165/2013, da Comissão de Prevenção e Combate às Drogas, em que solicita

seja encaminhado às Secretarias de Saúde e de Esportes pedido de providências

para  o  credenciamento  de  comunidades  terapêuticas  com  vistas  a  proporcionar

atendimento e tratamento à população de Três Pontas e região.

Nº 6.166/2013, da Comissão de Prevenção e Combate às Drogas, em que solicita

seja  encaminhado  à  Secretaria  de  Defesa  Social  pedido  de  providências  para  o

aumento  do  efetivo e  do número de viaturas das Polícias  Civil  e  Militar  em Três

Pontas.

Nº 6.167/2013, da Comissão de Prevenção e Combate às Drogas, em que solicita

seja  encaminhado ao Tribunal  de  Justiça  pedido  de  providências  para  a  urgente

instalação das 3ª e 4ª Varas Judiciárias da Comarca de Três Pontas.

Nº 6.168/2013, da Comissão de Meio Ambiente, em que solicita seja encaminhado

ao  DER-MG pedido  de providências  para  que se  manifeste  sobre  a  proposta  de

solução para o problema do tráfego na região onde operam as empresas Cimentos

Liz, Premo, Beck Aço e Nova Granja, em Vespasiano.

Nº  6.169/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados  ao  governador  do  Estado  e  à  Secretaria  de  Transportes  as  notas

taquigráficas da 56ª Reunião Extraordinária dessa comissão, cópias dos documentos

que menciona, relacionados com a situação dos moradores das Vilas Esporte Clube,

Itaú, PTO e Samag, e pedido de providências para a averiguação das denúncias que

menciona.

Nº  6.170/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados à Promotoria de Justiça de Defesa da Educação as notas taquigráficas

da 56ª Reunião Extraordinária dessa comissão e pedido de providências para que
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seja restabelecido o funcionamento da Escola Municipal Cecília Meireles, localizada

na Vila Itaú, no Município de Contagem.

Nº  6.171/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados ao Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa

da Saúde as notas taquigráficas da 56ª Reunião Extraordinária dessa comissão e

pedido de providências  para que seja restabelecido o funcionamento do posto de

saúde localizado na Vila Itaú, no Município de Contagem.

Nº  6.172/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados ao Departamento de Obras Públicas do Estado as notas taquigráficas

da 56ª Reunião Extraordinária dessa comissão e pedido de providências para que

seja aberto o diálogo com os representantes dos moradores das Vilas Esporte Clube,

Itaú,  PTO  e  Samag  sobre  a  proposta  de  adequação  que  lhes  foi  entregue  em

21/10/2013.

Nº  6.173/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados à Controladoria-Geral do Estado e à Corregedoria da Secretaria de

Transportes as notas taquigráficas da 56ª Reunião Extraordinária dessa comissão e

pedido  de  providências  para  a  averiguação  das  denúncias  sobre  a  conduta  do

Departamento de Obras Públicas na efetivação do Projeto de Requalificação Urbana

e  Ambiental  e  Controle  de  Cheias  do  Córrego  Ferrugem,  bem  como  para  a

instauração  dos  procedimentos  administrativos  cabíveis  para  a  apuração  das

irregularidades que menciona.

Nº  6.174/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados aos prefeitos dos Municípios de Belo Horizonte e de Contagem as

notas taquigráficas da 56ª Reunião Extraordinária dessa comissão; cópia da proposta

de  adequação  assinada  pela  Comissão  dos  Moradores  das  Vilas  do  Córrego

Ferrugem  -  Esporte  Clube,  Itaú,  PTO  e  Samag  -,  pela  Assessoria  Técnica  do

Movimento de Ação Comunitária em Minas Gerais e pelo Comitê de Solidariedade

aos  Moradores  do  Córrego  Ferrugem;  cópia  da  recomendação  entregue  pela

Defensoria Pública ao Departamento de Obras Públicas e pedido de providências

para  que seja  aberta  a  discussão entre  os  moradores  das referidas  vilas  e  esse

departamento e outras que menciona.
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Nº  6.175/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados à Coordenadoria Estadual das Promotorias de Justiça de Habitação e

Urbanismo e ao Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa

dos Direitos Humanos e Apoio Comunitário as notas taquigráficas da 56ª Reunião

Extraordinária dessa comissão, cópia de documentos relacionados com a situação

dos moradores das Vilas Esporte Clube, Itaú, PTO e Samag e pedido de providências

para a apuração das denúncias que menciona.

Nº  6.176/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte pedido de providências para a

manutenção do Plano Global Específico, elaborado pela Companhia Urbanizadora e

de Habitação de Belo Horizonte para a Vila Esporte Clube em 2008, o cumprimento

do  acordo  feito  com  os  moradores  das  vilas  do  Córrego  Ferrugem  em  face  da

sobreposição  anunciada  no  Projeto  de  Requalificação  Urbana  e  Ambiental  e  de

Controle  de  Cheias  do  Córrego  Ferrugem,  bem  como  para  a  retomada  das

prerrogativas e responsabilidades do poder público municipal sobre a área da Vila

Itaú localizada em seu território e sobre a totalidade da Vila Esporte Clube.

Nº  6.177/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Superintendência Regional da Caixa Econômica Federal pedido de

providências  para o agendamento de reunião com essa comissão,  representantes

das Vilas  Esporte  Clube,  Itaú,  PTO e Samag,  membros da assessoria técnica do

Movimento de Ação Comunitária em Minas Gerais e o ministro das Cidades.

Nº  6.178/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Ministério das Cidades pedido de providências para o agendamento

de reunião com essa comissão, representantes da Comissão de Moradores das Vilas

Esporte Clube, Itaú, PTO e Samag, membros da assessoria técnica do Movimento de

Ação Comunitária em Minas Gerais e o superintendente regional da Caixa Econômica

Federal.

Nº 6.179/2013, da Comissão de Prevenção e Combate às Drogas, em que solicita

seja  encaminhado à  Secretaria  de  Saúde  pedido  de  providências  para  agilizar  a

liberação de leitos  da Santa Casa São Francisco de Assis,  em Três Pontas, com

vistas ao acolhimento de dependentes químicos.
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Nº  6.180/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados  aos  vereadores  das  Câmaras  Municipais  de  Belo  Horizonte  e  de

Contagem as notas taquigráficas da 56ª Reunião Extraordinária dessa comissão e

pedido de providências para a defesa dos direitos dos moradores das Vilas Esporte

Clube,  Itaú,  PTO  e  Samag,  em  razão  do  processo  de  desapropriação  para  a

implantação  do  Projeto  de  Requalificação  Urbana  e  Ambiental  e  de  Controle  de

Cheias do Córrego Ferrugem.

Nº  6.181/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados  à  Defensoria  Pública  as  notas  taquigráficas  da  56ª  Reunião

Extraordinária  dessa  comissão  e  pedido  de  providências  para  a  interposição  das

medidas judiciais que menciona.

Nº 6.182/2013, da Comissão de Prevenção e Combate às Drogas, em que solicita

seja encaminhado ao governador do Estado pedido de providências para a imediata

regulamentação do Fundo Estadual de Prevenção e Repressão ao Tráfico e para que

lhe sejam destinados os recursos provenientes de bens apreendidos em ações de

repressão ao tráfico de drogas.

Nº  6.183/2013,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Transportes pedido de providências para que o projeto

de engenharia e o asfaltamento da rodovia que liga os Municípios de Fama e Campos

Gerais seja priorizado no contrato assinado pelo DER-MG com a empresa Magna.

Nº 6.184/2013, da Comissão de Prevenção e Combate às Drogas, em que solicita

seja encaminhado ao governador do Estado pedido de providências para a ampliação

do programa Rede de Suporte Social ao Dependente Químico, com a publicação de

edital para a inclusão de novas entidades, com o intuito de aumentar o número de

atendimentos em Três Pontas.

Nº  6.185/2013,  da  Comissão  de  Política  Agropecuária,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Agricultura pedido de providências para a elaboração

de relatório sobre os setores de pesca e aquicultura no Estado, com levantamento do

potencial existente, principais desafios e número de trabalhadores e empreendedores

que exercem essa atividade.

Nº  6.186/2013,  da  Comissão  de  Política  Agropecuária,  em  que  solicita  seja
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encaminhado ao IEF pedido de providências para liberação das atividades de pesca

artesanal nos reservatórios de Nova Ponte, Miranda e Capim Branco I e II.

Nº  6.187/2013,  da  Comissão  de  Política  Agropecuária,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Meio Ambiente pedido de providências para elaboração

de relatório sobre os setores de pesca e aquicultura no Estado, com levantamento do

potencial existente, principais desafios e número de trabalhadores e empreendedores

que exercem essa atividade.

Nº  6.188/2013,  da  Comissão  de  Política  Agropecuária,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao governador do Estado pedido de providências com vistas a que seja

destinada área temporária  de  plantio  à  Associação dos Povos Indígenas  de  Belo

Horizonte e Região Metropolitana.

Nº  6.189/2013,  da  Comissão  de  Política  Agropecuária,  em  que  solicita  seja

encaminhado  ao  IEF  pedido  de  providências  para  que  seja  liberada  a  pesca

profissional nos trechos dos Rios Tijuco e da Prata que menciona.

Nº  6.190/2013,  da  Comissão  de  Política  Agropecuária,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Iter pedido de providências para a regularização dos assentamentos

de reforma agrária na região de Varzelândia.

Nº  6.191/2013,  da  Comissão  da  Política  Agropecuária,  em  que  solicita  seja

encaminhado  ao  Incra  pedido  de  providências  para  a  regularização  dos

assentamentos de reforma agrária na região de Varzelândia.

Nº  6.192/2013,  da  Comissão  da  Pessoa  com  Deficiência,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Secretaria  de  Educação  pedido  de  providências  para  que  seja

analisada  a  possibilidade  de  transformar  a  Escola  Estadual  Francisco  Sales  em

escola bilíngue para pessoas com deficiência.

Nº  6.193/2013,  da  Comissão  da  Pessoa  com  Deficiência,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Educação pedido de providências para o aumento do

repasse de recursos à Escola Estadual Francisco Sales.

Nº  6.194/2013,  da  Comissão  da  Pessoa  com  Deficiência,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  BHTrans  pedido  de  providências  para  que  seja  disponibilizado

transporte porta a porta adaptado às pessoas com deficiência que necessitem realizar

tratamento de saúde no município.
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Nº  6.195/2013,  da  Comissão  da  Pessoa  com  Deficiência,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Prefeitura Municipal de Ribeirão das Neves pedido de providências

para que seja disponibilizado transporte porta a porta às pessoas com deficiência que

necessitem realizar tratamento de saúde no município ou fora dele e que não sejam

atendidas pelo transporte público coletivo.

Nº  6.196/2013,  da  Comissão  da  Pessoa  com  Deficiência,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Secretaria  Municipal  de  Saúde  de  Belo  Horizonte  pedido  de

providências  para  que  seja  disponibilizado  transporte  adaptado  às  pessoas  com

deficiência  atendidas  diariamente  na  Associação  Mineira  de  Reabilitação que não

sejam atendidas regularmente pelo transporte público coletivo.

Nº  6.197/2013,  da  Comissão  da  Pessoa  com  Deficiência,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Ministério Público Federal pedido de providências para que sejam

reavaliados os contratos com as empresas fornecedoras de cadeiras de rodas que

obtiveram  avaliação  insatisfatória  em  análise  realizada  em  junho  de  2013  pelo

Inmetro.

Nº  6.198/2013,  da  Comissão  da  Pessoa  com  Deficiência,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Anvisa  pedido  de  providências  para  que  sejam  reavaliados  os

contratos  com  as  empresas  fornecedoras  de  cadeiras  de  rodas  que  obtiveram

avaliação insatisfatória em análise realizada em junho de 2013 pelo Inmetro.

Nº  6.199/2013,  da  Comissão  da  Pessoa  com  Deficiência,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Secretaria  de  Saúde  pedido  de  providências  para  que  sejam

reavaliados os contratos com as empresas fornecedoras de cadeiras de rodas que

obtiveram  avaliação  insatisfatória  em  análise  realizada  em  junho  de  2013  pelo

Inmetro.

Nº  6.200/2013,  da  Comissão  da  Pessoa  com  Deficiência,  em  que  solicita  seja

encaminhado  ao  Ministério  da  Saúde  pedido  de  providências  para  que  sejam

reavaliados os contratos com as empresas fornecedoras de cadeiras de rodas que

obtiveram  avaliação  insatisfatória  em  análise  realizada  em  junho  de  2013  pelo

Inmetro.

Nº  6.201/2013,  da  Comissão  da  Pessoa  com  Deficiência,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria Nacional do Consumidor pedido de providências para que
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sejam reavaliados os contratos com as empresas fornecedoras de cadeiras de rodas

que obtiveram avaliação insatisfatória em análise realizada em junho de 2013 pelo

Inmetro.

Nº 6.202/2013, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado à

Superintendência  Regional  do  Dnit  pedido  de  providências  para  a  melhoria  das

condições de segurança viária no segundo trevo de acesso ao Município de Itabirito,

na Rodovia BR-356.

Nº  6.203/2013,  da  Comissão  da  Pessoa  com  Deficiência,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Promotoria  de  Justiça  de  Defesa  dos  Direitos  da  Pessoa  com

Deficiência pedido de providências para que sejam reavaliados os contratos com as

empresas fornecedoras de cadeiras de rodas que obtiveram avaliação insatisfatória

em análise realizada em junho de 2013 pelo Inmetro.

Nº 6.204/2013, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado à

Superintendência  Regional  do  Dnit  pedido  de  providências  para  a  melhoria  das

condições de segurança viária de pedestres e veículos na Rodovia dos Inconfidentes.

Nº  6.205/2013,  da  Comissão  da  Pessoa  com  Deficiência,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Câmara Municipal de Matozinhos pedido de providências para que

promova a acessibilidade das pessoas com deficiência à sua sede, em conformidade

com a Lei nº 11.666, de 1994.

Nº 6.206/2013, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado à

Superintendência  Regional  do  Dnit  pedido  de  providências  para  a  melhoria  das

condições de segurança viária no acesso ao Distrito de Rodrigo Silva e ao Bairro

Bocaina, em Ouro Preto, no Km 82,5 da Rodovia dos Inconfidentes.

Nº  6.207/2013,  da  Comissão  da  Pessoa  com  Deficiência,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Prefeitura Municipal de Matozinhos pedido de providências para que

promova  a  acessibilidade  das  pessoas  com  deficiência  aos  prédios  públicos,  em

conformidade com a Lei nº 11.666, de 1994.

Nº  6.208/2013,  da  Comissão  da  Pessoa  com  Deficiência,  em  que  solicita  seja

encaminhado  ao  DER-MG  pedido  de  providências  em  relação  ao  atendimento

inadequado recebido por um usuário com deficiência física na linha de ônibus 7470,

conforme denúncia apresentada na 15ª Reunião Ordinária dessa comissão.
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Nº  6.209/2013,  da  Comissão  de  Política  Agropecuária,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Agência  de  Desenvolvimento  da  Região  Metropolitana  de  Belo

Horizonte pedido de providências para a destinação temporária de área de plantio

aos  povos  indígenas da região metropolitana,  enquanto esperam o assentamento

definitivo, em atendimento a demanda da Associação dos Povos Indígenas de Belo

Horizonte e Região Metropolitana.

Nº 6.210/2013, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado à

Superintendência Regional do Dnit pedido de providências para a recolocação das

placas de sinalização na Rodovia dos Inconfidentes.

Nº 6.211/2013, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado à

Diretoria-Geral  da  BHTrans pedido  de providências  para a  criação de um acesso

adequado das pistas do Viaduto Murilo Rubião à Avenida Cristiano Machado, com

vistas a receber o fluxo de veículos vindos da Avenida José Cândido da Silveira.

Nº  6.212/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado à  Prefeitura  Municipal  de  Contagem pedido  de providências  para  a

disponibilização  de  terreno  público  que  acolha,  imediatamente,  os  moradores

desalojados  do  Bairro  Tupã,  bem  como  para  o  fornecimento  de  mantimentos  e

materiais  de  construção  até  o  efetivo  reassentamento  das  mais  de  300  famílias

atingidas pela desocupação.

Nº  6.213/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Comissão  Estadual  da  Verdade  pedido  de  providências  para  a

realização de reunião, no Município de Diamantina, com a presença da Comissão

Nacional da Verdade, das Comissões da Verdade do Rio de Janeiro e de São Paulo,

do Sr. Josias Nunes de Oliveira e do perito que emitiu laudo pela Viação Cometa,

destinada  a  debater  os  fatos  novos  que  caracterizam  como  atentado  político  o

acidente que provocou as mortes do ex-presidente Juscelino Kubitschek e de seu

motorista.

Nº  6.214/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Comissão  Nacional  da  Verdade  pedido  de  providências  para  a

realização de reunião, no Município de Diamantina, com a presença das Comissões

da Verdade de Minas Gerais, do Rio de Janeiro e de São Paulo, do Sr. Josias Nunes
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de Oliveira e do perito que emitiu laudo pela Viação Cometa, destinada a debater os

fatos  novos que caracterizam como atentado político o acidente que provocou as

mortes do ex-presidente Juscelino Kubitschek e de seu motorista.

Nº  6.215/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Corregedoria da Polícia Civil o trecho das notas taquigráficas da 31ª

Reunião Ordinária dessa comissão com a fala do Sr. William Souza de Oliveira, vítima

de  tentativa  de  homicídio  investigada  por  meio  do  inquérito  policial  nº

0027.12.025.199-9 e cuja prática é imputada a Irineu de Jesus Araújo, com pedido de

providências para que seja avaliado o cabimento da instauração de procedimento de

cassação da aposentadoria do investigado.

Nº  6.216/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Promotoria de Justiça e ao Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de

Betim o trecho das notas taquigráficas da 31ª Reunião Ordinária dessa comissão em

que o Sr. William de Souza Oliveira, vítima de tentativa de homicídio investigada por

meio do inquérito policial nº 0027.12.025.199-9, relata as ameaças que vem sofrendo,

com pedido de providências para que seja avaliado o cabimento da decretação da

prisão preventiva do investigado Irineu de Jesus Araújo.

Nº  6.217/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Chefia da Polícia Civil pedido de providências para a agilização do

andamento do inquérito nº 0027.12.025.199-9, que investiga a tentativa de homicídio

sofrida por William Souza de Olveira e cuja suspeita de autoria recai sobre Irineu de

Jesus Araújo.

Nº  6.218/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, à Regional Noroeste dessa

prefeitura  e  à  Defesa  Civil  o  trecho  das  notas  taquigráficas  da  59ª  Reunião

Extraordinária dessa comissão em que a Sra. Márcia Nonato denuncia invasão de

sua propriedade pela prefeitura; as fotografias apresentadas nessa reunião e pedido

de providências para a solução do problema.

Nº  6.219/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Comissão Nacional da Verdade e à Comissão da Verdade de Minas

Gerais pedido de providências para a realização de desagravo ao Sr. Josias Nunes
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de Oliveira pela injusta acusação de responsabilidade no acidente que provocou as

mortes do ex-presidente Juscelino Kubitschek e de seu motorista, tendo em vista sua

absolvição em primeira e segunda instâncias em processo criminal; as declarações

prestadas a essa comissão em 4/11/2013 e as recentes reportagens sobre os fatos

que indicam a possibilidade de atentado.

Nº  6.220/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados ao Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa

da Saúde e à Sra. Josely Ramos Pontes, promotora de justiça, cópia do relatório das

visitas dessa comissão às Ocupações William Rosa, em Contagem, e Rosa Leão, em

Belo Horizonte; o trecho das notas taquigráficas da 59ª Reunião Extraordinária dessa

comissão em que constam os relatos da Sra. Joedna Veiga Carvalho e do Sr. Rafael

Campos; e pedido de providências para a apuração das denúncias de omissão de

socorro e negativa de atendimento a moradores da Ocupação Rosa Leão por parte

de funcionários do posto de saúde anexo ao Posto de Saúde Jaqueline A, em Belo

Horizonte; e para a garantia do atendimento a esses moradores no referido posto.

Nº  6.221/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados  à  Prefeitura  Municipal  de  Contagem  cópia  do  relatório  das  visitas

dessa comissão às Ocupações William Rosa, em Contagem, e Rosa Leão, em Belo

Horizonte;  e  pedido  de providências  para  a  solução dos  problemas  apresentados

pelos  moradores,  tais  como falta  de recolhimento  do lixo produzido na Ocupação

William  Rosa,  falta  de  transporte  escolar  para  as  crianças  e  falta  de  moradias

adequadas.

Nº  6.222/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados ao Juízo da 6ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Belo Horizonte o

trecho das notas taquigráficas da 59ª Reunião Extraordinária dessa comissão em que

a Sra. Márcia Nonato denuncia invasão de sua propriedade pela prefeitura; as fotos

apresentadas  nessa  reunião  e  pedido  de  providências  para  que  seja  proferida

decisão no processo nº 0159852-68.2011-8-13-0024.

Nº  6.223/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte cópia do relatório das visitas

dessa comissão às Ocupações William Rosa, em Contagem, e Rosa Leão, em Belo
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Horizonte;  e  pedido  de providências  para  a  solução dos  problemas  apresentados

pelos  moradores,  tais  como falta  de recolhimento  do lixo produzido na Ocupação

Rosa Leão,  falta  de  acesso  aos  serviços  públicos  de  saúde  e  falta  de  moradias

adequadas.

Nº  6.224/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados  à  presidenta  da  República  e  ao  governador  do  Estado  cópia  do

relatório das visitas dessa comissão às Ocupações William Rosa, em Contagem, e

Rosa Leão, em Belo Horizonte; e pedido de providências para a solução do problema

de falta de moradias adequadas na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Nº  6.225/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados  à  Advocacia-Geral  e  à  Corregedoria-Geral  da  União  as  notas

taquigráficas da 60ª Reunião Extraordinária dessa comissão, que teve por finalidade

debater a violação de direitos humanos que teria sido praticada contra o Sr. José

Aluízio  de  Oliveira,  procurador  da  União,  nas  quais  constam  relatos  de  policiais

militares e civis de Sete Lagoas segundo os quais o procurador estaria embriagado e

teria desferido soco em um dos policiais;  e  pedido de providências para que seja

apurada a conduta do Sr. José Aluízio de Oliveira no episódio.

Nº  6.226/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Comando do 39º Batalhão de Polícia Militar pedido de providências

para  o  reforço  do  policiamento  ostensivo  no  entorno  do  domicílio  do  Sr.  Válbio

Messias  da  Silva,  tendo  em  vista  declarações  prestadas  na  57ª  Reunião

Extraordinária dessa comissão sobre ataques realizados a sua residência.

Nº  6.227/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Ministério da Educação pedido de providências a fim de que seja

realizada intercessão junto à Reitoria da UFMG para a reabertura das negociações

com os servidores técnico-administrativos em greve.

Nº  6.228/2013,  da  Comissão  de  Política  Agropecuária,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao IEF pedido de providências para a liberação da pesca profissional

no Rio Tijuco, no trecho entre o Córrego São Jerônimo e a foz do Rio Paranaíba, na

área da represa da Usina de São Simão.

Nº  6.229/2013,  da  Comissão  de  Política  Agropecuária,  em  que  solicita  seja
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encaminhado ao IEF pedido de providências para a liberação da pesca profissional e

artesanal no Rio da Prata, na Bacia Hidrográfica do Rio Paracatu.

Nº  6.230/2013,  da  Comissão  de  Política  Agropecuária,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Incra pedido de providências para agilizar a liberação de recursos

para  os  projetos  de  assentamentos  Betânia,  Vitória  da  Conquista  e  Macaúbas,

localizados na região de Varzelândia.

Nº  6.231/2013,  da  Comissão  de  Política  Agropecuária,  em  que  solicita  seja

formulada manifestação de aplauso ao Laticínio Scala, localizado em Sacramento,

pelos 50 anos de sua fundação e pelo trabalho desenvolvido ao longo desse período.

Nº  6.232/2013,  da  Comissão  de  Política  Agropecuária,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao governador do Estado pedido de providências para a criação do

Conselho Estadual de Pesca e Aquicultura.

Nº  6.233/2013,  da  Comissão  de  Política  Agropecuária,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Agricultura pedido de providências para a criação da

Superintendência da Pesca e Aquicultura.

Nº  6.234/2013,  da  Comissão  de  Política  Agropecuária,  em  que  solicita  seja

encaminhado  ao  Idene  pedido  de  providências  para  a  regularização  dos

assentamentos de reforma agrária na região de Varzelândia.

Nº  6.235/2013,  da  Comissão  de  Política  Agropecuária,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Incra pedido de providências para a regularização da demarcação

da área quilombola do Brejo dos Crioulos e o pagamento de indenização justa aos

proprietários de terra nessa região.

Nº  6.236/2013,  da  Comissão  de  Política  Agropecuária,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Ministério  da Integração Nacional  pedido de providências  para a

implantação e a adequação de sistemas de abastecimento de água que atendam aos

assentamentos de reforma agrária do Município de Varzelândia.

Nº  6.237/2013,  da  Comissão  de  Política  Agropecuária,  em  que  solicita  seja

encaminhado  ao  governador  do  Estado  pedido  de  providências  para  agilizar  o

licenciamento dos assentamentos de reforma agrária da região de Varzelândia.

Nº  6.238/2013,  da  Comissão  de  Política  Agropecuária,  em  que  solicita  seja

encaminhado  ao  Departamento  Nacional  de  Obras  contra  as  Secas  pedido  de
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providências para a implantação e a adequação de sistemas de abastecimento de

água  que  atendam  aos  assentamentos  de  reforma  agrária  do  Município  de

Varzelândia.

Nº  6.239/2013,  da  Comissão  de  Cultura,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à

Procuradoria  da  Fazenda  Nacional  em  Minas  Gerais  pedido  de  providências,

acompanhado das notas taquigráficas e da correspondência recebida na audiência

pública realizada em 30/10/2013, para concessão de anistia para grupos culturais e

artistas  que  estejam  sofrendo  execução  fiscal  em  razão  do  não  reembolso  de

empréstimos  contraídos  entre  1991  e  2001  na  modalidade  reembolsável  da  Lei

Rouanet.

Nº  6.240/2013,  da  Comissão  de  Cultura,  em  que  solicita  seja  encaminhado  ao

Ministério  da  Cultura  e  ao  Congresso  Nacional  pedido  de  providências  para  a

concessão de anistia para grupos culturais e artistas que estejam sofrendo execução

fiscal em razão do não reembolso de empréstimos contraídos entre 1991 e 2001 na

modalidade reembolsável da Lei Rouanet.

Nº 6.241/2013, da Comissão de Prevenção e Combate às Drogas, em que solicita

seja  encaminhado  à  Secretaria  de  Educação  pedido  de  providências  para  a

implantação do Programa de Prevenção e Qualidade de Vida do Amor Exigente nas

escolas públicas estaduais em Ouro Fino.

Nº 6.242/2013, da Comissão de Prevenção e Combate às Drogas, em que solicita

seja  encaminhado  à  Secretaria  de  Esportes  pedido  de  providências  para  que

promova o credenciamento das comunidades terapêuticas de Ouro Fino no programa

Aliança pela Vida.

Nº 6.243/2013, da Comissão de Prevenção e Combate às Drogas, em que solicita

seja  encaminhado  à  Secretaria  de  Defesa  Social  pedido  de  providências  para  a

instalação de um centro para cumprimento de medida socioeducativa em Ouro Fino.

Nº 6.244/2013, da Comissão de Prevenção e Combate às Drogas, em que solicita

seja  encaminhado  ao  Comando-Geral  da  PMMG  pedido  de  providências  para  o

aumento do efetivo policial em Ouro Fino.

Do deputado Almir Paraca em que solicita a realização de debate público ou evento

equivalente para debater o bioma cerrado como elemento de integração nacional. (- À
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Mesa da Assembleia.)

-  São também encaminhados à presidência requerimentos dos deputados Antônio

Carlos Arantes e outros, João Leite e Arlen Santiago (10) e da deputada Maria Tereza

Lara.

Comunicações

- São  também  encaminhadas  à  presidência  comunicações  das  Comissões  do

Trabalho,  de  Política  Agropecuária,  de  Participação  Popular,  da  Pessoa  com

Deficiência,  de  Esporte,  de  Prevenção  e  Combate  às  Drogas  e  de  Cultura  e  do

deputado Glaycon Franco.

Oradores Inscritos

O presidente - Com a palavra, o deputado Duarte Bechir.

O deputado Duarte Bechir - Sr. Presidente, deputado Hely Tarqüínio, senhoras e

senhores parlamentares, discutimos aqui a maioria dos nossos temas, assuntos de

interesse do nosso Estado. De vez em quando, em nossas viagens ao interior, em

nossos trabalhos em determinada região, observamos coisas acontecerem somente

num lugar. Todavia não retratamos a realidade local porque mensuramos, na maioria

das vezes, a realidade estadual. Hoje, quero abrir um parêntese muito especial nesta

nossa atuação na Assembleia mineira para falar sobre a alegria e sobre o prazer de

ter comemorado, com a comunidade da Santa Casa de Misericórdia São Vicente de

Paulo, da nossa Campo Belo, a maior emenda parlamentar já recebida pela entidade,

por esse estabelecimento de saúde, em sua história.

Deputado Hely Tarqüínio, meu caro presidente, V. Exa., que milita na saúde, pode

compreender perfeitamente a necessidade de nossos hospitais, das casas de saúde,

de  cada  vez  mais  recursos.  Talvez  a  maior  delas  seja  a  de  custeio.  Isso  tem

ressonância direta com os valores pagos pelo SUS. Aqui  está o deputado Carlos

Pimenta, defensor da saúde e profundo conhecedor da matéria. As santas casas e os

hospitais têm hoje dificuldade de sobrevivência, em razão da tabela praticada pelo

SUS.  A maioria  dos  hospitais  e  santas  casas  tem  dificuldades  de  honrar  seus

compromissos  com folha  de  pagamento  e,  muitas  vezes,  recorrem a  expedientes

bancários para, ao final de cada ano, pagar o 13º salário e o salário de dezembro a

médicos e demais servidores.
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Sr.  Presidente,  eu  falava  sobre  a  minha  alegria  por  ter,  na  semana  passada,

deputado Rogério Correia, entregue à Santa Casa de Campo Belo R$1.000.000,00

de emenda parlamentar. Fiz isso ao lado do nosso companheiro, que tem ajudado

muito a defender a região Sul e com quem realizamos trabalho em conjunto, o ex-

deputado desta Casa e hoje deputado federal Dimas Fabiano.

Nobre deputado André Quintão, as pessoas perguntam qual ou quais problemas

desse hospital  serão resolvidos com esse R$1.000.000,00.  Quando fui  prefeito de

Campo Belo, encontrei o retrato momentâneo de uma cidade que não dispunha de

atendimento de urgência e emergência em CTI. Sequer uma unidade de tratamento

intensivo  -  UTI  -  existia  na  nossa  Campo  Belo.  Foi  com  muita  luta,  com  muito

sacrifício  que  consegui  instalar  na  Santa  Casa  os  primeiros  cinco  leitos  para

tratamentos de urgência em CTI. Hoje já temos 10. Esse R$1.000.000,00 que chega

possibilitará, deputado Hely Tarqüínio, o que não temos em Campo Belo hoje e é

muito importante: a cirurgia através de videolaparoscopia. É uma cirurgia moderna,

que traz conforto e segurança à comunidade assistida naquele hospital.

Deputado  Hely  Tarqüínio,  qual  a  realidade  de  Campo  Belo,  cidade  com

aproximadamente 55 mil habitantes? Ela é a capital dos municípios circunvizinhos.

Cristais  fica  a  36km;  Aguanil,  a  18km;  Candeias,  a  20km;  Cana Verde,  a  22km;

Santana do Jacaré, a 18km; e Camacho, a 45km. São Francisco de Paula e Perdões

complementam essa região atendida pela Santa Casa de Misericórdia São Vicente de

Paulo, de Campo Belo. A partir de agora, com a chegada desse recurso, vamos ter,

na nossa cidade, cirurgias realizadas por meio de videolaparoscopia. É um grande

avanço, é uma segurança e é uma realidade sonhada - hoje podemos afirmar isso -

há muitos e muitos anos.

Acredite, presidente Hely Tarqüínio, quando assumi a prefeitura em Campo Belo, os

exames de mamografia eram realizados em Santo Antônio do Monte. Não existia em

Campo Belo, no serviço de saúde, mamografia nem tampouco ultrassonografia.

Complementando  minha  informação,  caro  presidente,  deputado  Hely  Tarqüínio,

consegui também instalar em Campo Belo o centro de saúde da mulher e da criança.

Lá, a mãe era acompanhada do início da gravidez até o nascimento do filho. Era-lhe

dado o devido acompanhamento e, claro, a garantia de uma gravidez saudável, de
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uma criança saudável, em razão do tratamento oferecido. Digo isso para que nossa

ideia e nosso debate sejam enriquecidos e, quando chegar o final do dia de hoje, eu

lhes possa dizer que toda a região está satisfeita com esse recurso e tem motivos

para  comemorá-lo.  Ele  engrandece  a  saúde  de  Campo  Belo  e  das  cidades

circunvizinhas, por intermédio da Santa Casa. Parte desse recurso vai possibilitar a

aquisição do equipamento de videolaparoscopia e também vai poder ser útil em mais

duas outras situações importantes, deputado Carlos Pimenta: uma é a aquisição de

uma central de oxigênio, a ser montada no hospital. Isso poderá gerar economia de

quase R$20.000,00 por mês. O hospital, que antes não tinha sua própria central de

oxigênio,  passará  a  ter.  Com  o  restante  do  dinheiro,  para  complementar  esse

R$1.000.000,00,  vamos  instalar  modernos  equipamentos  que  possibilitarão

diagnósticos perfeitos, que complementarão diagnósticos. Com esse recurso, vamos

melhorar  sensivelmente  a  qualidade  do  diagnóstico  oferecido  na  Santa  Casa  de

Misericórdia São Vicente de Paulo, em Campo Belo.

No  ano  anterior,  propus,  com  a  participação  dos  nobres  pares  desta  Casa,

deputado Carlos Pimenta, as festividades dos 100 anos de atuação da Santa Casa de

Campo Belo e as realizamos aqui. Foi uma cerimônia muito bonita, deputado Antônio

Carlos, que contou com o apoio de diversos parlamentares. Lideranças de toda a

região vieram aqui para comemorar conosco os 100 anos da nossa Santa Casa de

Misericórdia São Vicente de Paulo.

Chego, neste exato momento do meu pronunciamento, para dar uma boa notícia e

chamar os nobres pares e você, cidadão mineiro, a uma reflexão, que não devemos

abandonar. Esta Casa entregou em Brasília, através de um movimento de todos os

deputados, assinaturas de vários cantos de nossa Minas Gerais, inclusive do Norte,

aqui  representado  pelo  deputado  Carlos  Pimenta.  Foram  entregues  também

assinaturas do Triângulo, representado por dois líderes regionais: o recém-chegado

deputado  Tony  Carlos  e  o  nosso  companheiro  Lerin,  de  Uberaba.  Foram

encaminhadas assinaturas de todos os cantos de Minas Gerais, pedindo ao governo

federal que se sensibilizasse e se convencesse da necessidade de colocar também

sua mão na ferida.

É  hora,  senhoras  e  senhores,  de  vermos  as  manifestações  nas  ruas  e,  nos
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telejornais, nos diversos canais de TV, filas nos hospitais e pessoas perdendo a vida.

Os  leitos  não  têm  número  suficiente  para  atender  a  comunidade,  médicos  estão

faltando,  e  o  governo  federal  não  quer  colocar  a  mão na  ferida,  como coloca  o

governo do Estado, que é obrigado a gastar, no mínimo, 12%. E os prefeitos são

obrigados a gastar, no mínimo, 15%. A obrigação do governo federal não é por ele

assumida. Chego a esse ponto da nossa reflexão porque é importante comemorar

uma conquista, conforme estou comemorando por minha Campo Belo e por minha

região, mas não devemos perder de vista a realidade que vivemos hoje nas grandes

cidades,  nos  grandes  centros  e  até  no  interior.  O  que é  pior,  quando a  mão do

governo federal não se faz presente, não se traduz na responsabilidade de quem tem

capacidade  de fazer  algo,  e  essa capacidade é  cada vez mais  visível,  porque o

governo tem batido recordes e mais recordes de arrecadação, mas não partilha com

os estados, por meio do FPE, e com os municípios, por meio do FPM, o que arrecada

do povo brasileiro.

Um exemplo claro, deputado Hely, é que Minas Gerais contribuiu para a formação

dessa arrecadação de forma expressiva. O que vai daqui para os cofres federais é

muito recurso, muito dinheiro. A proporção que Minas manda à União não recebe de

volta, a razão é muito pequena do que hoje é concedido a Minas Gerais. Às vezes,

deputado Carlos  Pimenta,  fico  pensando,  essa antipatia  e  esse abandono com o

Estado de Minas Gerais são notórios em alguns setores importantes. O deputado

Glaycon  Franco,  para  chegar  a  esta  Assembleia,  tem  de  transitar  na  BR-040;  a

deputada  Rosângela,  de  Ipatinga,  tem  de  transitar  na  BR-381;  o  nosso  líder  do

governo tem de transitar na BR-381. São BRs que têm trazido muitos incômodos aos

mineiros, e sua duplicação, há muito, muito prometida, até hoje não foi realizada.

Mas paro com a reclamação desse fato para chamar a atenção para a questão da

saúde que estamos discutindo aqui. Se o governo federal omite com Minas Gerais,

abandona o Estado nas obras importantes, abandona também todo o Brasil e todos

os  municípios  na  saúde,  deputado  Carlos  Pimenta.  Repito,  abandona  todos  os

estados e todos os municípios na área da saúde.

Deputado  Tony Carlos,  V.  Exa.,  assim  como eu,  teve  o  prazer  de  ocupar  uma

cadeira no Legislativo municipal,  traz consigo um vasto, um rico conhecimento da



641
____________________________________________________________________________

realidade dos  nossos  cidadãos.  Pessoas nos procuram no interior,  pedindo apoio

para a realização de uma operação, para a compra de determinado medicamento.

Quantos já foram à casa de V. Exa., ao seu gabinete na câmara de Uberaba, pedir

apoio? São muitas pessoas. E essa pobreza do sistema de saúde nacional é reflexo

do abandono e da falta de responsabilidade do governo federal.

Cidadãos que nos veem agora, você que está me vendo na sua cidade, os nobres

pares aqui, temos de ter uma ideia única, para que isso se torne realidade. Temos de

fazer com que o governo federal coloque a sua mão, assuma a obrigação com os

estados e com os municípios na hora de cuidar da saúde do povo brasileiro.

Nesta tarde, venho comemorar uma grande conquista para minha região, mas eu

seria declarado culpado se também, ao comentar este momento bom, não mostrasse

a  realidade  por  que  passam  os  diversos  municípios  do  País,  especialmente  os

hospitais públicos. Quero crer, senhoras e senhores, que o dia da responsabilidade, o

dia do comprometimento vai chegar. As leis têm de ser criadas para serem cumpridas

pelas três esferas de governo.

Determinada esfera não pode deixar de cumprir determinada lei, em prejuízo das

demais. A União deveria voltar os olhos para o povo brasileiro e visualizar o momento.

Talvez nossa presidenta não tenha tido oportunidade - ou não está tendo tempo em

virtude da campanha -  de ver  telejornais,  de ler  jornais  e saber  da  tristeza  e  do

abandono que a saúde nacional tem passado. Quantos brasileiros estão perdendo a

vida  por  falta  de  atendimento,  quantos  mais  precisam  perdê-la  para  que  a

responsabilidade  chegue  e  a  presidenta  olhe  para  o  Brasil,  com  olhar  de

responsabilidade? Não sei até aonde vai.

Portanto,  hoje  assinalo  este  meu  momento  bom.  Agradeço  a  parceria  com  o

deputado Dimas Fabiano, parabenizo a Santa Casa de Campo Belo por essa grande

conquista, mas fique a ressalva: presidenta, abra os olhos para a realidade. O povo

quer mais saúde. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O presidente - Com a palavra, o deputado Carlos Pimenta.

O deputado Carlos Pimenta* - Muito obrigado, presidente deputado Ivair Nogueira.

Boa tarde a todos e a todas. Cumprimento a imprensa presente e o povo do nosso

estado.
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Meu amigo deputado Ivair Nogueira, tenho dois assuntos a tratar na tarde de hoje.

Primeiro, dando continuação ao que o deputado Duarte Bechir acabou de pronunciar,

também  gostaríamos  de  tecer  alguns  comentários  a  respeito  da  saúde,

principalmente  em  nosso  Estado  e,  de  maneira  muito  especial,  nos  nossos

municípios. Minha fala será dividida: uma parte de aplauso, outra de preocupação.

Inicio  com  os  aplausos,  cumprimentando  primeiramente  o  Dr.  Antônio  Jorge,

secretário de Saúde, por vários motivos, principalmente pelo esforço que Minas fez

para  poder  apresentar  ao  nosso  povo,  às  nossas  mulheres  o  programa Outubro

Rosa.  Trata-se  de  uma  ação  governamental,  certamente  sob  a  égide  do  nosso

governador Anastasia. Antônio Jorge mostrou que é possível você transformar um

tema sobre o câncer de mama, doença que mais mata as mulheres de Minas Gerais,

em algo extremamente positivo, em ações que estão chegando lá nos mais distantes

rincões de Minas.

O  Estado  está  apresentando  no  seu  programa  o  aluguel  de  uma  série  de

caminhões  dotados  de  mamógrafos  e  de  técnicos  altamente  especializados,  meu

caro  amigo  Duarte  Bechir  e  meu  líder  Bonifácio  Mourão,  fazendo  com  que  as

mulheres do interior de Minas tenham acesso a esse exame, o que seria possível

somente se pudessem pagar ou se se deslocassem a uma cidade de maior porte.

Recebi o prefeito de Rubim e Carlos Dantez, prefeito de Jacinto. O Carlos me disse:

“Em duas semanas realizamos mais de 600 mamografias em Jacinto, num mutirão

jamais visto”. As mulheres acima de 40 anos procuraram o caminhão para fazer a

mamografia, numa oportunidade única de sua vida para ficarem livres desse câncer

que tem matado milhares  de  mulheres no  País  e  em Minas  Gerais.  O secretário

Antônio  Jorge  fez  um  grande  esforço,  principalmente  nessa  situação  de  falta  de

recursos, de falta de programas do governo federal, de falta de sincronia das ações

do governo federal com as do governo do Estado, e não deixou por esperar. Até falei

com  ele  que  deveríamos  transformar  o  Outubro  Rosa  em  2014  Rosa,  um  ano

dedicado à saúde da mulher, com o Centro Viva Vida, o programa Mães de Minas e

vários outros programas voltados para a mulher mineira. Isso é algo excepcional. Se

tivéssemos um Prêmio Nobel da saúde voltado para o País, acho que sem dúvida

alguma esse prêmio deveria ser dado a Minas Gerais pela sua eficiência, pela sua
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presteza,  por  ter  uma secretaria  que  tem  pouco  dinheiro,  mas  tem  programas  e

projetos que têm atendido, na medida do possível, nossas mulheres e nosso povo.

Gostaria também de destacar o apoio aos hospitais regionais. O Estado de Minas e

a Secretaria de Saúde estão construindo e vão construir vários hospitais regionais e

macrorregionais de urgência e emergência. Montes Claros, por ser uma cidade-polo

com 400 mil habitantes, tem em seu contexto cerca de 1 milhão de habitantes, tal a

influência que exerce em todo o Norte de Minas e no Sul da Bahia. Foi dada a ordem

de serviço do Estado, em parceria com a Santa Casa de Montes Claros, para se

construir  o  hospital  macrorregional  no  macronorte,  o  hospital  do  trauma,  que  vai

avançar.  Se Deus  quiser,  até  o  final  do  ano  que vem pretendemos  inaugurar  as

primeiras alas.

Isso  está  sendo  feito  em  outras  regiões,  em  Teófilo  Otôni,  em  Valadares,  em

Divinópolis. Ainda hoje Ramon Ferraz, prefeito de Nanuque, nosso companheiro, me

dizia também que a cidade terá seu hospital regional para atendimento de toda a

região Leste.

Poderíamos  falar  ainda,  deputado  Glaycon  Franco,  meu  amigo,  de  outros

programas, o Pro-Hosp, que está avançando. Ontem tivemos a discussão do PPAG

da  área  da  saúde.  Notamos  que  Minas  acrescenta  uma série  de  programas  em

continuidade e outros que se iniciarão a partir do ano que vem. Sabemos que, por

essa dificuldade que estamos passando, pela falta de recursos, o Estado investirá

efetivamente 12% de suas receitas líquidas em saúde, acompanhando o esforço que

os prefeitos fazem. Esperamos do governo federal um gesto dessa natureza, dessa

grandiosidade. Já iniciamos o programa Mais Saúde, e espero que o governo federal

também se conscientize de que não dá mais para adiar, não dá para passar mais um

ano sem financiamento substancial na saúde de nosso povo. Minas não consegue

sozinha resolver os problemas.

Falamos, de um lado, dos avanços, mas sabemos que do outro lado existem os

gargalos, as dificuldades.

Se qualquer  prefeito,  qualquer  prefeitura  -  e  não retiramos a  grande capital  de

Minas, Belo Horizonte - fizer uma pesquisa com o povo, vai parecer que os dados

foram colhidos há 30 anos. A saúde pública ainda é o grande problema, a grande
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aspiração, a grande invocação, a grande necessidade do nosso povo.

Então, fico feliz ao ver o governo atender a Santa Casa de Alfenas com uma verba

de R$1.500.000,00; a Santa Casa de Montes Claros com o Hospital do Trauma e

mais uma verba de R$5.000.000,00 para o pronto-socorro; a cidade de Porteirinha,

que assinou um convênio para atender sua microrregião com a reforma total da Santa

Casa  de  Porteirinha;  a  cidade  de  Jacinto  e  várias  outras  que  estão  assinando

convênios graças à sensibilidade do nosso secretário, que conhece perfeitamente os

problemas da região e sabe que é preciso investir na ponta, que é preciso ajudar um

pouco mais.

Esperamos que o governo federal defina com clareza o financiamento. Não adianta

o governo federal dizer  que quando o pré-sal  estiver  funcionando,  quando estiver

extraindo os milhões de barris de petróleo do pré-sal vai jogar parte desse recurso na

educação e parte na saúde. A gente sabe que a presidenta Dilma tem acertado muito,

principalmente  no  tocante  às  questões  sociais.  Ela  tem  ajudado  muito  o  País,

ninguém duvida isso, ninguém contesta a presença marcante da nossa presidenta.

Porém,  abrimos  esse  parêntese,  deputado  Rogério,  para  destacar  a  questão  da

saúde, pois não podemos esperar mais. O Congresso tem de ter consciência de que

ele tem de se esforçar para que tenhamos um financiamento claro. Precisamos saber

com que podemos contar, o que pode vir para os estados e o que pode vir para os

municípios.

Vou ouvir V. Exa., mas peço que seja bem rápido, porque ainda quero falar sobre a

Marcha de Prefeitos. Os gestores municipais estão frustrados com o FPM, que está

cada vez menor, e com as dívidas que têm com os estados e com a União.

O deputado Glaycon Franco (em aparte)*  -  Gostaria,  deputado Carlos  Pimenta,

primeiramente, de saudá-lo por sua fala, da qual gostaria de ser signatário. V. Exa. é

uma referência para nós, médicos desta Casa, que temos a oportunidade de nos

expressar e externar à população mineira as dificuldades que enfrentamos ao lado

dos nossos colegas médicos lá na ponta, como V. Exa. destacou muito bem, pois

conhecemos a realidade da saúde,  não só em nossas cidades,  mas também em

nosso Estado.

Como V. Exa. ressaltou, o governo do Estado, com todas suas dificuldades, tem



645
____________________________________________________________________________

investido - e investido muito - na saúde. Está construindo um grande hospital regional

em Montes Claros e um grande hospital regional em Conselheiro Lafaiete, que vai

atender  às  vinte  cidades do Alto Paraopeba.  Precisamos,  como V.  Exa.  destacou

muito bem, sensibilizar o governo federal com o Saúde+10. Esse projeto de iniciativa

popular foi discutido nesta Casa, tem apoio da população brasileira e obteve mais de

2  milhões  de  assinaturas.  Já  estamos  cansados  de  medidas  paliativas,  não  é

deputado Carlos Pimenta?

Recentemente foi declarada a moratória de 15 anos para a Santa Casa. Sabemos

que  são  medidas  paliativas,  que  não  vêm  ao  encontro  dos  anseios  dos  nossos

gestores. Vamos permitir que eles possam ter novas linhas de crédito, mas, no fundo,

a conta não fecha. Precisamos, sim, de mais investimentos na saúde.

Então, gostaria de parabenizá-lo pelo seu pronunciamento e dizer que o caminho é

este: precisamos, sim, ter essa sensibilidade, sensibilizarmos o Congresso Nacional,

a nossa presidenta, para que possamos colocar mais recursos nessa área que é tão

cara à nossa população. Um abraço.

O deputado Carlos Pimenta* - Muito obrigado, deputado Glaycon. Queria também,

nestes 3 minutos que me restam, falar sobre o movimento que já está tomando muita

força no Norte de Minas. Ele será iniciado na próxima quinta-feira, dia 14, liderado

pela  Associação  dos  Municípios  da  Área  Mineira  da  Sudene  -  Amams  -,

especialmente pelo seu presidente, que é o prefeito de Mirabela, Carlúcio. Nesse dia,

todos  os  prefeitos,  todas  as  prefeituras  do  Norte  de  Minas  vão  paralisar  suas

atividades para chamarem a atenção para as dificuldades por que estão passando.

Os municípios, as prefeituras, os gestores estão diante da quase impossibilidade de

administrar as poucas finanças, os poucos recursos, e isso está transformando as

prefeituras num caos.

É  importante  que  esse  movimento  seja  vigoroso,  que  essa  região  de  Minas

desfralde essa primeira bandeira.  Hoje ser  prefeito  de uma cidade é muito difícil.

Primeiramente, enfrenta-se todo tipo de dificuldades relacionadas com a legislação

eleitoral.  São  dezenas  de  prefeitos  que  estão  sendo  cassados  pelo  TRE.  São

dezenas  de  prefeitos  que  muitas  vezes  sofrem  ameaças  de  prisão  quando  não

conseguem encaminhar  um paciente do seu município.  Dezenas  de prefeitos  são
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tratados como verdadeiros bandidos diante dos olhos de alguns membros da Justiça.

Eles  estão  absolutamente  impossibilitados  de  atender  às  demandas  de  seus

munícipes. Por outro lado, há a responsabilidade do cargo.

Estive ontem com o prefeito de Leme do Prado, uma prefeitura pequena do Mucuri,

do Jequitinhonha. Ele chegou aqui com os vereadores e disse que na cidade não

estavam tendo sequer água para abastecer a comunidade. O prefeito de Francisco

Dumont, que tinha no turismo, nas belezas naturais de suas águas um estímulo à

economia, vê hoje o seu balneário fechado, porque não há condições de recuperá-lo.

O prefeito de Cônego Marinho, uma das últimas fronteiras de Minas Gerais, não vai

poder  receber  os  recursos  do  Pró-Município  porque está  bloqueado  no Siafi,  em

razão de contas não pagas de ex-prefeitos,  de  ex-administradores.  A prefeitura é

obrigada a ajudar a Polícia Militar, a ceder funcionários ao Estado, à União e, muitas

vezes,  não  é  ressarcida.  O  Município  de  Montes  Claros,  por  exemplo,  atende  a

grande parte da população do Norte de Minas e do Sul da Bahia, recebe para atender

a essa população, e não consegue ter um plus nessa área.

Então,  o  caos,  verdadeiramente,  instalou-se  nas  prefeituras  mineiras.  Talvez eu

possa contar nas mãos quantas prefeituras vão poder pagar o 13º salário ao final

deste ano.  Elas não vão poder  pagar porque não há como pagá-lo.  Estão sendo

obrigadas  a  dispensar  funcionários,  a  adiar  obras  essenciais  porque  o  caos  se

instalou nas prefeituras de Minas e do País.

Terminando,  Sr.  Presidente,  cumprimento  a  Amams  por  esse  gesto  corajoso.

Espero que seja a primeira semente plantada e que ela se multiplique e sensibilize

Minas Gerais e todo o País nessa marcha dos prefeitos em favor do seu povo e dos

seus municípios. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O presidente - Com a palavra, o deputado Rogério Correia.

O deputado Rogério Correia* - Sr. Presidente, deputado Ivair Nogueira, que preside

hoje  a  nossa  reunião,  deputadas  e  deputados,  companheiros  da  imprensa,  das

galerias e povo mineiro que nos vê pela TV Assembleia, hoje quero fazer um debate

com  V.  Exa.  sobre  uma experiência  particular  que  tenho  tido  esses  dias  e  que

reforçaram minha convicção da necessidade de uma reforma política no País. É um
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assunto meio desgastado. Muitos já não gostam de tocar nesse tema. Não é que ele

não seja importante, mas essa tecla já está desgastada.

Fala-se muito de reforma política. Uma hora há esperança de se tê-la, mas outra

hora  essa reforma  escorre  pelos  dedos.  Não  se  consegue  o  mínimo de  unidade

possível sobre o que seria uma reforma política no nosso país. Ao que tudo indica, as

eleições do ano que vem terão poucas mudanças.

Estou percorrendo mais uma vez o Estado de Minas Gerais de canto a canto. Estive

em todas as regiões geográficas do Estado fazendo um debate interno com o PT.

Como disse outro dia, sou candidato a presidente estadual desse partido. O motivo

que me traz aqui hoje, no sentido coletivo,  é trazer  mais experiência e reforçar a

necessidade da reforma política.

Deputado Ivair Nogueira, sou fundador do PT. Desde o final da década de 1970, na

efervescência dos movimentos sociais, lutando contra a ditadura, e no início dos anos

1980, fundando o PT, vivi toda a experiência de fundar sindicatos, retomar sindicatos

que  estavam  nas  mãos  dos  que  chamávamos  de  pelegos,  fortalecer  o  processo

democrático  participativo  e,  finalmente,  fundar  o  PT  e  a  CUT.  Depois  disso,  fui

vereador por 10 anos, estou no terceiro mandato como deputado, tive a honra de ser

nomeado  pelo  presidente  Lula  para  dirigir  em  Minas  Gerais  o  Ministério  do

Desenvolvimento Agrário e fui presidente do PT em Belo Horizonte. Vivi  dentro do

partido  todas  as  experiências  que  julgo  muito  importantes  para  minha  formação

política.  Creio  que  contribuí  também  com  o  próprio  partido  e  com  a  democracia

brasileira.

Essa história que acompanhei de perto me trouxe algumas convicções. A primeira

delas é sobre quanto o Brasil mudou. Para resumir um pouco o que ocorreu: o País

era governado, antes de o presidente Lula assumir e agora a presidenta Dilma, para

um terço da população brasileira. Não havia política pública no conjunto do Brasil. A

imensa maioria,  os  mais  pobres,  os  negros, os índios,  os  assentados de reforma

agrária, os trabalhadores da periferia, favelados, os que moram mais distantes dos

centros das cidades grandes sempre foram esquecidos nas políticas governamentais

e nas políticas públicas.

O grande legado do PT, ao assumir o poder com o governo do presidente Lula, foi
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exatamente  iniciar  o  governo  para  os  outros  dois  terços  da  população  brasileira,

exatamente  os  mais  necessitados.  Isso  fez  uma diferença enorme.  Hoje  o  Brasil

melhorou no ranking do IDH vertiginosamente, e, ao mesmo tempo, economicamente

o País conseguiu não se afogar pelo  tsunami de uma crise internacional,  embora

tenha  sido  atingido  por  ela.  O  Brasil  conseguiu,  dentro  desse  processo  de  crise

internacional,  continuar  respirando,  gerando  empregos,  fortalecendo  setores

fundamentais  da  sociedade  e  incluindo  pessoas  no  sistema  social  e  econômico.

Esses dois terços de brasileiros passaram a ser consumidores e a ter políticas sociais

que os incluíssem no mercado de políticas que fizeram deles agentes e cidadãos que

sonham com acesso ao ensino em nível de 3º grau. O deputado Ivair Nogueira deve

se lembrar de que há 10, 15 anos um estudante pobre no Brasil não tinha pretensão

de chegar à universidade. No caso daqueles que estavam no interior mais longínquo,

nem  se  fala.  Universidade  era  sonho  longínquo,  mas  hoje  se  tornou  realidade  e

desejo, um sonho próximo de milhares e milhares de jovens brasileiros. Passamos a

ter outro país a partir do momento em que Lula e Dilma assumiram o governo. Aliás,

nas  coligações  que  fizemos  com  partidos  aliados,  o  Brasil  teve  uma  mudança

estrondosa.

Aliás, a presidenta Dilma anunciou recentemente uma nova política para que haja

ainda mais  inclusão na economia brasileira através de outro setor  fundamental:  a

política de cotas  raciais no  serviço público.  Quer  dizer,  qualquer  concurso para o

serviço público no Brasil deverá reservar 20% das vagas aos negros. É também um

reconhecimento  da  presidenta  Dilma  aos  negros,  com  quem  temos  uma  dívida

enorme e que compõem hoje a parcela mais pobre da população brasileira. É um

reconhecimento e uma estratégia de inclusão a mais, mas já vi  conservadores se

levantando contra isso e, evidentemente, os partidos que os representam. Na dúvida,

não podem falar mal dessa política, mas não a desejam, não a querem e vão tentar,

de todas as formas, boicotá-la no Congresso Nacional. Pode escrever, deputado Ivair

Nogueira, que veremos os tucanos pulando para lá e para cá e subindo em cima do

muro para tentar evitar que mais essa política de inclusão das pessoas mais pobres

na sociedade brasileira se efetive.

Então, o Brasil mudou muito.
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Mas não quero me deter nessas questões, que sempre abordo nesta tribuna. Estou

notando que a sociedade brasileira e, dentro do PT, os próprios militantes e filiados

começam a exigir algo mais do que isso - por isso, minha candidatura a presidente do

PT se coloca. O que é mais do que isso? Mais do que isso são reformas estruturais,

que  não  conseguimos  fazer  no  estágio  em  que  estamos  de  dependência  das

coligações e alianças e de um programa que tem de ser sempre o programa possível

para o momento do governo, na ausência de uma reforma política.

Então, de certa forma, o Brasil se paralisa: chega até um ponto de mudança e não

consegue avançar além dele para reformas mais profundas. Por exemplo, é do nosso

programa fazer uma reforma tributária pela qual se divida mais renda e se taxem os

mais ricos - a partir daí, poderemos ter as 40 horas semanais reivindicadas pela CUT

e o fim do fator previdenciário, efetivado pelo PSDB. Essas são pautas que estão à

espera  de  uma  reforma  tributária,  mas,  evidentemente,  se  ela  for  jogada  no

Congresso  Nacional  como  está  hoje,  ela  não  será  aprovada.  Ao  contrário,  no

Congresso  Nacional  de  hoje,  a  maioria  dos  parlamentares  faria  exatamente  o

contrário disso: centralizaria ainda mais os impostos, na concepção de mercado, e

não de divisão de renda. É um problema: como avançar para dividir mais a renda, no

momento em que estamos?

Um segundo ponto é a reforma agrária. Estamos devedores de uma reforma agrária

mais aprofundada, mas tente aprofundá-la dizendo que não se podem ter terras na

quantidade  que  se  queira.  Hoje  uma  empresa,  nacional  ou  internacional,  pode

adquirir terras ilimitadamente. Vários países limitam essa aquisição, mas tente fazer

isso aqui e você verá uma bancada ruralista paralisando o governo federal.

Tente,  também, fazer  um reforma na mídia,  hoje controlada por  seis  famílias:  a

poderosa Rede Globo, a  Folha de S. Paulo,  a  Veja,  o  Estadão e, aqui, os jornais

aecistas. Tente fazer uma reforma na mídia, e dirão que é censura, mas, na verdade,

querem manter o poderio da informação nas mãos de poucos, que são exatamente a

expressão das classes dominantes brasileiras. E também não temos força para fazer

essa reforma estrutural.

A reforma política entra nesse conceito: como avançar e democratizar o parlamento,

como retirar a força do poder econômico na escolha dos parlamentares, como fazer
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isso com o próprio Congresso Nacional? Não se faz. A reforma política, portanto, sai

pelos dedos, porque, se pensamos em fazê-la dessa forma, tenho a certeza de que

ela sairá ao contrário do que apregoamos.

Tenho dito aos companheiros do PT, deputado Dalmo Ribeiro Silva - a quem daqui

a pouco vou conceder aparte -, que agora precisamos apostar também no que chamo

de governabilidade social, além da governabilidade institucional. O mês de junho foi

fundamental para isso. As modificações no royalty do petróleo, destinando 75% para

a educação e 25% para a saúde, só foram aprovadas por causa dos movimentos e da

jornada de junho, em que milhões de pessoas foram para as ruas. A presidenta Dilma

já tinha tentado fazer essa mudança, que o Congresso Nacional havia derrotado; de

modo que ela teve de fazer uma nova medida provisória.

O programa Mais Médicos só ocorreu por causa do mês de junho, pois ele não teria

sido aprovado no Congresso Nacional, porque a maioria dos planos de saúde e a

maioria conservadora do Congresso Nacional não permitiriam que um projeto como

esse fosse aprovado. Ou seja, o que permitiu essas duas ações e que a Presidenta

Dilma tirasse recursos destinados a pagamento de dívidas públicas interna e externa

e colocasse R$40.000.000.000,00 a mais na mobilidade urbana foi o movimento de

junho. Digo principalmente aos companheiros do PT que irão domingo às urnas para

pensar bem nisso. O que fez com que houvesse esses avanços foi a governabilidade

social, o povo nas ruas. E, devido à opção da governabilidade apenas institucional, o

partido acaba deixando os contatos com os movimentos sociais, com o povo e com

os  jovens  em  segundo  plano,  perdendo  a  mobilização  para  fazer  as  reformas

estruturais mais profundas. Esse é um dilema que o PT está vivendo. Mas ele não é

um dilema só do PT, mas do Brasil,  por isso eu o trouxe aqui.  Por onde e como

avançaremos para que o País mude ainda mais o que Dilma e Lula mudaram? Como

colocar o dedo nas feridas dessas reformas que citei aqui e de outras que precisam

vir? Só há uma forma: o partido se organizar enquanto partido militante, ter influência

junto aos movimentos sociais, com eles dialogar, e ter um fator de pressão externa

dentro das instituições, que são muito conservadoras e difíceis de ser mexidas.

É muito difícil mexer em instituições como o parlamento, o Tribunal de Contas, o

Ministério Público. Não se faz isso sem o povo. As instituições tendem a se conservar,
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a  manter  o  que  têm,  cada  vez  têm  o  sentido  mais  conservador  na  sociedade

brasileira, e é assim em qualquer parte do mundo. Em outras palavras, o PT passou a

governar para 2/3, mudou o Brasil, mas agora precisamos de uma nova estratégia da

sociedade brasileira para outros avanços. E o PT e os movimentos sindicais e sociais

têm  de  se  adequar  a  esse  novo  período,  que  chamo de  governabilidade  social.

Aproveitar o poder da internet, das redes sociais, contrapor esse poder ao poder da

mídia, que não deixa nada alterar e quer sempre manter os privilégios das classes

dominantes  brasileiras,  para  produzir  mudanças  mais  profundas.  É  um  grande

momento, mas o PT terá de se adaptar a ele e, de certa forma, refundar-se, para dar

conta dessas demandas da sociedade brasileira. Sei que é um processo complexo,

mas é o que está posto para essa nova juventude que agora se estabelece no Brasil,

que  já  não  crê  nos  partidos  políticos  instituídos.  Temos  de  chamá-la  a  mudar  a

estratégia  a  ser  posta  e  chamar  os  que querem mudanças  mais  profundas  a  se

adaptar a esse novo modelo e não se acomodar dentro da estratégia institucional. Por

isso coloco meu nome para a presidência do PT, para fazer um debate realmente de

qualidade em Minas Gerais.

Concedo aparte ao deputado Dalmo Ribeiro Silva, pedindo desculpas pelo pouco

tempo, mas gostaria sinceramente de ouvi-lo.

O  deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva  (em  aparte)*  -  Parabéns,  deputado  Rogério

Correia. Estou ouvindo atentamente seu pronunciamento, exatamente quando V. Exa.

se manifesta por uma reforma social. Mas vejo que estamos diante de uma situação

em que precisamos avançar muito mais. Temos de efetivamente tratar da questão do

pacto federativo. Estamos vendo hoje a divisão do bolo tributário, as dificuldades que

municípios pequenos estão enfrentando. Hoje basta ler os jornais para vermos tantos

e tantos municípios com pires nas mãos. Lamentavelmente não têm absolutamente

nenhum plano de trabalho, de ação e, principalmente, a governabilidade social que V.

Exa. menciona.

Em  outra  oportunidade,  quero  debater  com  V.  Exa.  essa  questão.  Parabéns  e

felicidades em sua empreitada, deputado Rogério Correia.

O deputado Rogério Correia* - Obrigado, deputado Dalmo Ribeiro Silva; obrigado,

Sr.  Presidente.  Esse  é  um  assunto  que  realmente  deve  ser  tratado  agora  mais
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publicamente.  Como  fazer  com  que  a  nossa  sociedade  avance  para  reformas

profundas, que reformas são essas e como fazê-las. Um abraço, deputado Dalmo

Ribeiro Silva, e muito obrigado pelo aparte. Obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.

O presidente - Com a palavra, o deputado Célio Moreira.

O deputado Célio Moreira - Sr. Presidente, deputadas, deputados, pessoal que nos

acompanha das galerias e pela TV Assembleia, boa tarde. Gostaria de abordar um

assunto importante. Não é segredo para ninguém que a proteção aos animais é tema

que, cada vez mais, ocupa espaço na mídia e na consciência do brasileiro, a exemplo

do que acontece em países mais avançados. E é uma luta que devemos abraçar.

Essa  discussão  não  poderá  cessar  até  que  sejam  instituídas  regras  claras  e

legislações que amparem e protejam os animais de ações que configurem crueldade,

abandono, desatenção, maus-tratos e sofrimento.

A conscientização do homem a respeito dos direitos dos animais vem crescendo

proporcionalmente à humanização da própria espécie humana, e a legislação deve

acompanhar essa evolução. A percepção humana do que deve ser sua relação com o

mundo animal também é acompanhada de um posicionamento mais eficiente do meio

jurídico e da sociedade, como combater hábitos arraigados de conduta cruel para

com os animais.

Há nesta Casa Legislativa 28 projetos de lei em tramitação relacionados com essa

matéria,  o  que  não  deixa  dúvida  da  sua  importância  e  da  necessidade  de  ser

amplamente  debatida.  Além  disso,  a  partir  da  publicação  da  Lei  Complementar

Federal  n°  140,  de  8/12/2011,  o  Estado recebeu competência  constitucional  para

atuar em temas correlatos à proteção dos animais; portanto faz-se necessário esta

Casa discutir  esse assunto  de  forma a  atender  aos  reais  anseios  da  sociedade,

fazendo cumprir o interesse público de proteger os animais, na forma do mandamento

constitucional.

Dessa forma, venho fazer um convite a todos os que nos acompanham pela TV

Assembleia,  aos  deputados  e  às  deputadas  presentes,  aos  assessores  e  aos

funcionários da Assembleia Legislativa, para participarem da reunião sobre o tema

“Legislação de proteção aos animais”, a se realizar no dia 26/11/2013, às 10 horas,
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neste Plenário Juscelino Kubitschek. Na oportunidade, serão apresentados os temas

a ser  discutidos pela Assembleia  em 2014,  de  forma a aprimorar  a legislação de

proteção aos animais em âmbito estadual.  São eles: “Ética,  abolicionismo e bem-

estar  animal”;  “Legislação de proteção aos animais  e a autonomia normativa  dos

estados”;  “Gestão de animais:  órgãos responsáveis,  estruturas e desafios,  uso de

animais  no  ensino  e na  pesquisa,  guarda responsável  e controle  populacional  de

animais”;  “Animais  de produção e  de  prestação de serviço”;  “Animais  silvestres  e

exóticos: convívio, tráfico e exposição”. Conto com o apoio de todos os parlamentares

desta Casa na condução desses temas, bem como solicito que sobre eles se faça

divulgação para que a sociedade civil também se faça presente maciçamente.

Como disse, há 28 projetos em tramitação nesta Casa que tratam do tema proteção

aos animais. Quero conceder a palavra ao deputado Dalmo, que tem um projeto em

tramitação nesta Casa sobre o código de proteção aos animais. Há muitos projetos

apensados  ao  projeto  do  deputado  Dalmo,  como  os  dos  deputados  Alencar  da

Silveira, Fred Costa, Anselmo José Domingos e o meu projeto. O deputado Dalmo

apresentou nesta Casa um projeto que trata do código de proteção aos animais.

O deputado Dalmo Ribeiro  Silva (em aparte)*  -  Muito  obrigado,  deputado Célio

Moreira. Parabéns por sua exposição nesta tarde. Fico muito feliz por V. Exa., como

presidente da Comissão de Meio Ambiente, trazer esse assunto tão importante para

este Plenário, principalmente para o povo mineiro. E assiste razão a V. Exa.

Caríssimo deputado Célio Moreira, desde 2006, através do PL nº 129, tenho essa

proposição em andamento no Parlamento. Não conseguimos avançar na legislatura

de  2003.  Posteriormente,  em  2007,  novamente  reapresentei  a  matéria,  tendo  o

Projeto  de  Lei  nº  139  avançado.  Avançamos,  debatemos  e  discutimos,  mas  não

conseguimos aprovar essa lei na legislatura passada. Agora, sob o nº 1.139, o projeto

de nossa autoria está em discussão, já mereceu parecer de V. Exa. na comissão que

preside e está, desde março, à disposição do Plenário para que todos conheçam o

substitutivo que veio, com certeza, trazer melhorias substanciais a nossa proposição.

Quero homenagear V. Exa. por ser autor da audiência pública para debater esse

projeto. Acredito serem importantes tantas proposições que debatemos no seio desta

Casa,  mas,  mais  importante  ainda,  é  nossa  proposição  que  institui  o  código  de
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proteção aos animais. Lembro-me, caríssimo deputado Célio  Moreira,  que,  àquela

época,  a  ex-deputada  Maria  José  Haueisen  e  o  deputado  Luiz  Fernando,  que

lideraram  a  Comissão  de  Meio  Ambiente,  também  fizeram  uma ampla  audiência

pública  aqui  na  Assembleia  Legislativa.  Tudo  estava  preparado,  mas

lamentavelmente, caríssimo presidente Ivair, não conseguimos colocar o projeto em

pauta para aprovação, mas agora o tempo realmente urge. Hoje o tempo nos cobra, a

população exige e o Parlamento vai dar resposta, sim. E fico muito contente de o

nosso projeto, caríssimo deputado Célio Moreira, há 11 anos, estar tramitando nesta

Casa, sem dúvida alguma merecendo todos os pareceres por sua constitucionalidade

e principalmente a sua aprovação.

Nesta tarde, V. Exa. convoca o povo mineiro para debater esse projeto de minha

autoria. Então quero lhe agradecer. Com certeza, faremos aqui um longo debate. E

estamos  perfeitamente  acessíveis  para  receber  sugestões,  principalmente

procurando o que há de melhor para oferecer a Minas: o código de proteção aos

nossos  animais.  V.  Exa.,  com  a  experiência  que  tem  com  o  longo  tempo  como

presidente da Comissão de Meio Ambiente,  com certeza,  também faz questão de

ouvir toda a sociedade para aprimorar o nosso projeto.

Estaremos juntos nesse importante encontro. Parabéns e muito obrigado por nos

convocar para essa audiência pública.

O deputado Célio Moreira - Muito obrigado, deputado Dalmo. Tenho certeza de que

V. Exa. contribuirá muito com essa discussão, para a qual foram convidadas cerca de

1.200 entidades, as secretarias, cientistas e profissionais da área. Como eu disse,

são 28 projetos em tramitação, e queremos pensar e melhorar essa discussão para

termos no Estado uma legislação que nos atenda.

A propósito, a comissão esteve em audiência pública no Sul de Minas, onde houve

uma denúncia de envenenamento de mais de mil cães, feita pelo Pe. Rogério, em

Caldas. Houve também a morte de gatos no nosso parque municipal e na UFMG, o

envenenamento  de  vários  pássaros  em  Belo  Horizonte,  e  a  crueldade  feita  com

cachorros e gatos em Caeté. Cada vez mais a mídia, os jornais, o rádio e a televisão

vêm  trazendo  o  grito  das  ruas  e  do  povo,  pedindo  legislação  específica  para  o

tratamento com os animais.
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Já foram convidados e já foi confirmada a presença de várias entidades para esse

encontro  que  vamos  ter,  no  dia  26,  a  partir  das  10  horas  neste  Plenário.  Tenho

certeza  de  que,  a  partir  dessa  reunião  e  com  os  temas  elencados,  poderemos

apresentar para o Estado de Minas Gerais um projeto que nos atenderá.

Uma discussão muito grande que tem ocorrido diz respeito à exploração de animais

por donos de carroça e até mesmo de charretes em cidades históricas - a tração

animal, o espancamento, a covardia feita com os animais com relação a tempo de

trabalho,  tratamento,  acompanhamento  por  veterinários.  Tudo  isso  é  cobrado  da

comissão  pelas  pessoas  que  vêm  até  o  deputado  pedir  um  posicionamento,  um

projeto de lei para cobrar da Polícia Civil uma delegacia específica.

Também vamos  apresentar  o projeto de  uma clínica  veterinária do Estado para

atender  a  demanda  de muitas  pessoas  que não têm como pagar  um veterinário

particular. Sabemos que a população animal está muito crescente e que o controle

não é feito devidamente. Há a questão das zoonoses em todos os 853 municípios do

Estado, das doenças contagiosas, a leishmaniose visceral, transmitida pelo mosquito-

palha. Em Belo Horizonte, temos um local com mais de 1.000 cães e 500 gatos, e a

vizinhança já constatou a contaminação por leishmaniose. Então, será cobrado esse

controle, com providências e políticas públicas, nessa discussão. Acredito que será

votado  nesta  Casa  e  sancionado  pelo  governo  um  projeto,  criando  essa  lei  de

proteção aos animais.

Então,  queremos  mais  uma  vez  deixar  o  convite,  porque  a  TV  Assembleia  é

transmitida  em  mais  de  300  municípios  de  Minas  Gerais,  e  pessoas  de  vários

municípios já confirmaram a presença nessa audiência.  Em Belo Horizonte temos

várias ONGs e entidades, e vamos chamar os profissionais para, juntos, discutirmos e

darmos a atenção especial que a proteção aos animais merece.

Presidente, para o momento, era o que eu tinha a dizer. Agradeço a V. Exa. e aos

deputados, contando com a presença dos senhores e de todos os interessados no dia

26, neste Plenário, às 10 horas. Obrigado.

* - Sem revisão do orador.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase
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Abertura de Inscrições

O presidente (deputado Ivair Nogueira) - Esgotado o prazo destinado a esta parte, a

presidência  passa  à  2ª  Parte  da  reunião,  com  a  1ª  Fase  da  Ordem  do  Dia,

compreendendo as comunicações da presidência e de deputados e a apreciação de

pareceres e de requerimentos. Estão abertas as inscrições para o Grande Expediente

da próxima reunião.

Comunicação da Presidência

A presidência informa ao Plenário que foram recebidos e aprovados, nos termos da

Decisão Normativa da Presidência nº 9, os Requerimentos nºs 6.144, 6.146 a 6.154,

6.185 a 6.191, 6.209, 6.228 a 6.238/2013, da Comissão de Política Agropecuária,

6.145/2013, da Comissão de Segurança Pública, 6.163 a 6.167, 6.179, 6.182, 6.184,

6.241 a 6.244/2013, da Comissão de Prevenção e Combate às Drogas, 6.155/2013,

da Comissão de Minas e Energia, 6.156 a 6.162, 6.169 a 6.178, 6.180, 6.181, 6.212 a

6.227/2013, da Comissão de Direitos Humanos, 6.168/2013, da Comissão de Meio

Ambiente, 6.183/2013, da Comissão de Assuntos Municipais, 6.192 a 6.201, 6.203,

6.205, 6.207 e 6.208/2013, da Comissão da Pessoa com Deficiência, 6.202, 6.204,

6.206, 6.210 e 6.211/2013, da Comissão de Transporte, e 6.239 e 6.240/2013, da

Comissão de Cultura. 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 na

reunião pelas Comissões do Trabalho -  aprovação, na 23ª Reunião Ordinária,  em

30/10/2013,  dos  Projetos  de  Lei  nºs  2.511/2011,  do  deputado  Doutor  Viana,

2.654/2011, do deputado Dinis Pinheiro, 3.896/2013, da deputada Maria Tereza Lara,

4.136/2013,  do  deputado Fábio  Cherem, 4.362/2013,  do deputado André Quintão,

4.424/2013, do deputado Dinis Pinheiro, 4.446/2013, do deputado Marques Abreu,

4.481 e 4.482/2013, do deputado Paulo Lamac, e 4.492/2013, do deputado Fabiano

Tolentino,  e  dos  Requerimentos  nºs  5.832/2013,  do  deputado  Duarte  Bechir,  e

5.944/2013, da deputada Liza Prado; de Política Agropecuária - aprovação, na 18ª

Reunião Ordinária, em 30/10/2013, dos Projetos de Lei nºs 4.366/2013, do deputado

Rômulo Viegas,  e 4.498/2013,  do deputado Dinis  Pinheiro,  e do Requerimento  nº

5.949/2013, do deputado Braulio Braz; da Pessoa com Deficiência - aprovação, na
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19ª  Reunião  Ordinária,  em  31/10/2013,  dos  Projetos  de  Lei  nºs  4.416/2013,  do

deputado  Ivair  Nogueira,  e  4.432/2013,  do  deputado  Rômulo  Veneroso,  e  dos

Requerimentos  nºs  5.943  e  6.009/2013,  da  deputada  Liza  Prado;  de  Esporte  -

aprovação, na 23ª Reunião Ordinária, em 5/11/2013, do Projeto de Lei nº 4.513/2013,

do deputado Neilando Pimenta, e dos Requerimentos nºs 5.990/2013, do deputado

Rômulo Veneroso, e 6.054/2013, do deputado Dalmo Ribeiro Silva; de Prevenção e

Combate às Drogas - aprovação, na 18ª Reunião Ordinária, em 6/11/2013, do Projeto

de Lei nº 4.182/2013, do deputado Antônio Carlos Arantes; de Cultura - aprovação, na

23ª Reunião Ordinária, em 6/11/2013, do Requerimento nº 6.028/2013, do deputado

Celinho  do  Sinttrocel;  e  de  Participação  Popular  -  recebimento,  na  15ª  Reunião

Ordinária, em 10/10/2013, do documento final da 10ª Edição do Parlamento Jovem

Minas 2013 - Cidades Sustentáveis - Desafios para novas gerações, publicado na

edição do dia  28/8/2013,  que resultou em três  propostas de ação legislativa,  que

correspondem aos seguintes subtemas: Subtema 1: “Uso e conservação da água”;

Subtema 2: “Produção e consumo”; e Subtema 3: “Gestão do espaço urbano e rural”;

e pelo deputado Glaycon Franco - informando o ingresso do PTN no Bloco Avança

Minas (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, requerimentos da deputada Maria Tereza Lara em que

solicita  a  retirada  de  tramitação  do  Requerimento  nº  6.013/2013  (Arquive-se  o

requerimento.); e do deputado João Leite em que solicita a retirada de tramitação do

Projeto de Lei Complementar nº 29/2012 (Arquive-se o projeto.); nos termos do inciso

XXI  do  art.  232  do  Regimento  Interno,  requerimento  do  deputado  Antônio  Carlos

Arantes  e  outros  em  que  solicitam  a  convocação  de  reunião  especial  para

homenagear a Emater-MG pelos 65 anos de sua fundação; nos termos do inciso XVI

do art. 232 do Regimento Interno, requerimentos do deputado Arlen Santiago (10) em

que solicita a inclusão em ordem do dia dos Projetos de Lei nºs 682, 687, 689, 694,

700 e 701/2011, 3.041 e 3.095/2012 e 3.700 e 3.950/2013.

Palavras do Presidente

A presidência informa ao Plenário que, com a retirada de tramitação do Projeto de
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Lei  Complementar  nº  29/2012,  do  deputado  João  Leite,  o  Projeto  de  Lei

Complementar nº 40/2013, do deputado Sargento Rodrigues, passa a tramitar nos

termos  da  Decisão  Normativa  da  Presidência  nº  12.  Assim  sendo,  a  presidência

encaminha  a  matéria  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.

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,  nos  termos  do  edital  de

convocação. Levanta-se a reunião.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DA MENSAGEM Nº 545/2013

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do governador do Estado, a mensagem em epígrafe encaminha, nos

termos do § 1º do art. 225 da Lei nº 6.763, de 1975, expediente com exposição de

motivos da Secretaria  de Estado de Fazenda a respeito da concessão de regime

especial  de  tributação em  matéria  do  ICMS ao  contribuinte  mineiro  do  segmento

econômico da indústria de reciclagem.

Publicada no Diário do Legislativo em 25/10/2013, foi a proposição encaminhada a

esta  comissão  para  receber  parecer,  nos  termos  da  Decisão  Normativa  da

Presidência nº 18.

Fundamentação

O  objetivo  da  proposição  em  exame  é  encaminhar  exposição  de  motivos  da

Secretaria de Estado de Fazenda - SEF - relativa à concessão de regime especial de

tributação  em  matéria  do  Imposto  sobre  Operações  Relativas  à  Circulação  de

Mercadorias  e  sobre  Prestações  de  Serviços  de  Transporte  Interestadual  e

Intermunicipal  e de Comunicação - ICMS - ao contribuinte mineiro da indústria de

reciclagem, nos termos do art. 225 da Lei nº 6.763, de 1975. A medida fiscal adotada,
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conforme  a  mensagem  do  governador  do  Estado,  tem  por  finalidade  fomentar  e

proteger setor específico da economia estadual sujeito a sofrer impactos negativos

em decorrência de políticas econômicas instituídas por outros estados da Federação,

relativamente ao referido imposto.

Cumpre-nos informar que, nos termos do disposto no art. 225 da Lei nº 6.763, de

1975, que consolida a legislação tributária do Estado de Minas Gerais e dá outras

providências, é facultada ao Poder Executivo a adoção de medidas necessárias à

proteção  da  economia  do  Estado,  caso  outra  unidade  da  Federação  conceda

benefício ou incentivo fiscal ou financeiro-fiscal não previsto em lei complementar ou

convênio  celebrado  nos  termos  da  legislação  específica.  O  §  1º  desse  artigo

determina que o expediente com exposição de motivos para adoção de medida que

incida sobre setor econômico deve ser enviado à Assembleia Legislativa pela SEF.

Essa medida, conforme o disposto no § 2º do referido artigo, deve ser ratificada por

esta Casa no prazo de 90 dias, por meio de resolução. Nos termos do § 6º do mesmo

dispositivo,  cabe  à  SEF,  ainda,  o  envio  trimestral  à  Assembleia  da  relação  das

medidas adotadas e dos contribuintes sobre os quais elas incidiram.

A fim de atender ao disposto no artigo acima referido, a exposição de motivos da

SEF justifica a citada concessão do regime especial à indústria de reciclagem, pela

concessão irregular de benefícios fiscais, em especial crédito presumido, pelo Estado

do Rio de Janeiro, por meio da Lei nº 5.636, de 2010. A exposição alerta, no entanto,

para  o fato  de  que a  base legal  para  a  concessão do  regime especial  pode ser

alterada, seja pela publicação de legislação de idêntico teor pelo mesmo estado, seja

pela publicação de legislação ainda mais benéfica por outra unidade da Federação.

A exposição de motivos salienta que o referido benefício afronta o disposto no art.

155, § 2º, inciso XII, alínea "g", da Constituição da República e na Lei Complementar

nº 24, de 1975, uma vez que foi concedido sem a aprovação do Conselho Nacional

de Política Fazendária - Confaz. A exposição chama atenção para o fato de que a

norma constitucional visa à harmonia entre os entes federados ao evitar a chamada

“guerra fiscal”.

Segundo a exposição, a concessão unilateral de benefícios fiscais em matéria do

ICMS por determinada unidade federativa torna as condições de concorrência dos
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contribuintes lá situados melhores do que as dos contribuintes localizados em outras

unidades da Federação, já que provoca redução nos preços das mercadorias. Com

isso, as empresas beneficiadas passam a vender mais tanto em seu território quanto

no do nosso Estado, dificultando as vendas dos produtos mineiros. Com esse tipo de

benefício,  o  contribuinte  deixa  de  desembolsar  recursos  com  o  recolhimento  do

imposto para utilizá-los como capital de giro e em novos investimentos, o que reflete

diretamente  na  sua  competitividade  e  na  livre  concorrência  em  relação  aos

estabelecimentos industriais de Minas Gerais.

Por esse motivo, a reação rápida do governo estadual para neutralizar os efeitos

econômicos  e  sociais  negativos  da  competição  desleal,  fortalecendo  o  mercado

interno e preservando a capacidade de ocupação de mão de obra e da produção e,

consequentemente, a arrecadação do ICMS pelo Estado, é defendida pela exposição

de motivos.

Com  esse  intuito,  foi  concedido,  por  meio  de  regimes  especiais  de  tributação,

crédito presumido de forma que, nas vendas dos produtos industrializados no Estado,

a carga tributária efetiva seja de 3%.

Essas medidas, de acordo com a exposição de motivos, são concedidas de forma

individualizada, a partir de requerimento do contribuinte, podendo dar ensejo a cargas

tributárias diversas. Isso porque a análise do tratamento tributário a ser concedido

avalia não só o benefício oferecido à empresa por outra unidade da Federação, mas

também  o  impacto  na  produção  mineira,  tendo  em  vista  os  produtos  a  serem

fabricados,  o  setor  a  que  pertence  e  o  impacto  na  arrecadação  de  receita  pelo

Estado, caso o benefício seja estendido a outros fabricantes dos mesmos produtos.

Cumpre  informar  que  os  regimes  especiais  concedidos  às  empresas  do  setor

constam da relação trimestral das medidas de proteção da economia, referente ao 2º

trimestre de 2013, enviada pela SEF a esta comissão, em cumprimento ao disposto

no § 6º do art. 225 da Lei nº 6.763, de 1975.

Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  ratificação  do  regime  especial  de  tributação

concedido ao setor da indústria de reciclagem, por meio do projeto de resolução a

seguir apresentado.
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PROJETO DE RESOLUÇÃO

Ratifica  regime  especial  de  tributação  concedido  ao  setor  da  indústria  de

reciclagem, nos termos do art. 225 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1º - Fica ratificada a concessão de regime especial de tributação ao contribuinte

mineiro do setor da indústria de reciclagem, nos termos do art. 225 da Lei nº 6.763,

de  26  de  dezembro  de  1975,  em  virtude  de  benefícios  ou  incentivos  fiscais  ou

financeiro-fiscais  concedidos  por  outros  estados,  conforme  exposição  de  motivos

encaminhada por meio da Mensagem nº 545/2013.

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

Sala das Comissões, 7 de novembro de 2013.

Jayro Lessa,  presidente -  Lafayette de Andrada,  relator  -  Ulysses Gomes -  Luiz

Humberto Carneiro - Tiago Ulisses.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DA MENSAGEM Nº 548/2013

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De  autoria  do  governador  do  Estado,  a  Mensagem  nº  548/2013  encaminha

exposição de motivos da Secretaria de Estado de Fazenda a respeito de concessão

do regime especial de tributação em matéria de ICMS ao contribuinte mineiro do setor

de indústrias de móveis.

Publicada no Diário do Legislativo de 25/10/2013, foi a proposição encaminhada a

esta comissão para análise, nos termos da Decisão Normativa da Presidência nº 18,

de 2011, e do art. 103 do Regimento Interno.

Fundamentação

A estrutura  tributária  brasileira  é  marcada  por  um  processo  de  repartição  de

competências com baixa capacidade de coordenação e cooperação entre os entes

federados. Essa característica muitas vezes enseja processo de competição fiscal,

em que estados e municípios ajustam os impostos sob sua competência como fator

de atração e manutenção de empresas.

Em  âmbitos  estadual  e  distrital,  a  Constituição  da  República  de  1988  e  a  Lei

Complementar  nº  24,  de  1975,  estabelecem que a  concessão  de incentivo  fiscal
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referente  ao  Imposto  sobre  Operações  relativas  à  Circulação  de  Mercadorias  e

Prestação  de  Serviços  de  Transporte  Interestadual  e  Intermunicipal  e  de

Comunicação - ICMS - deverá ser efetuada por meio de convênios. Esses convênios

interestaduais  devem  ser  instituídos  no  âmbito  do  Conselho  Nacional  de  Política

Fazendária  -  Confaz  -,  órgão  que  reúne  autoridades  fazendárias  dos  estados

federados. Essas normas visam a garantir que o processo de definição de regras e

alíquotas desse imposto tenha um mínimo de cooperação.

Entretanto,  em  virtude  da  aludida  baixa  coordenação,  os  benefícios  fiscais

referentes ao ICMS são muitas vezes concedidos sem que tenha sido celebrado o

respectivo  convênio  no  Confaz,  à  revelia,  portanto,  das  disposições  legais.  É

importante ressaltar que o Supremo Tribunal Federal oportunamente já se manifestou

sobre  a  matéria,  emanando  entendimento  de  que  a  celebração  dos  referidos

convênios interestaduais em matéria de ICMS é pressuposto essencial à validade dos

benefícios.

A necessidade de coordenação em matéria  de  ICMS é  justificada,  entre outras

razões, pela influência do imposto sobre a viabilidade produtiva dos estados e do

Distrito Federal. A concessão de incentivos fiscais sem a anuência dos entes afetados

pode afetar negativamente sua estrutura e atividade econômicas, tornando-se menos

atraentes para novos investimentos e até mesmo perdendo empresas já instaladas.

Em Minas Gerais, de forma a buscar reduzir os prejuízos decorrentes dessa “guerra

fiscal”, a Lei nº 6.763, de 1975, que consolida a Legislação Tributária do Estado de

Minas Gerais, foi alterada a fim de conceder ao Poder Executivo instrumentos que

permitam lidar com esse contexto. Em especial, o seu art. 225, com redação dada

pela Lei nº 19.979, de 2011, faculta ao Executivo a adoção de medidas de proteção à

economia  do  Estado  quando  houver  concessão  irregular,  por  outros  estados,  de

benefícios  referentes  ao  ICMS.  Para  essa  finalidade,  e  caso  haja  a  previsão  no

escopo da medida protetiva de se conceder regime especial de tributação, dispõe o

art. 225-A da lei citada que essa medida será encaminhada para análise e eventual

ratificação por parte desta Assembleia Legislativa.

É assim que foi enviada à Assembleia Legislativa a Mensagem nº 548/2013, que

encaminha exposição de motivos para concessão do regime especial de tributação a
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contribuinte  mineiro  do  setor  da  indústria  de  móveis.  Conforme  explana  o  Poder

Executivo,  as  medidas  relacionadas  na exposição de motivos  são concedidas  de

forma individualizada, analisadas a requerimento do contribuinte, podendo dar origem

a  cargas  tributárias  diferenciadas  conforme  o  produto  estudado.  O  tratamento

tributário a ser concedido avalia, além de benefício oferecido por outras unidades da

Federação, também o impacto na produção e na arrecadação do Estado.

No  caso  da  Mensagem  nº  548,  de  2013,  o  regime  estadual  em  comento  foi

precedido de assinatura de protocolos de intenções por parte de indústrias de móveis,

com compromisso de investimento de R$ 7.800.000,00 e de criação de cerca de 20

empregos. O tratamento tributário concedido foi de crédito presumido, de modo que a

carga tributária efetiva seja de 5% para o ICMS devido nas vendas dos produtos

industrializados relacionados no protocolo de intenções, desde que o conteúdo de

importação  seja  menor  ou  igual  a  40%.  Para  os  produtos  industrializados  com

conteúdo de importação superior  a 40%, o crédito presumido será de 5% sobre o

valor da operação, nas saídas em operações internas; e de 2,5% sobre o valor da

operação, nas saídas em operações interestaduais sujeitas à alíquota de 4%.

No texto  da  mensagem,  o  Poder  Executivo  destaca  que  o  tratamento  tributário

descrito  acima  pode  ser  estendido  a  todo  o  setor,  desde  que  as  empresas

eventualmente beneficiadas se comprometam a realizar investimentos, formalizados

em  protocolo  de  intenções,  gerando  empregos  no  Estado.  Ainda  segundo  a

mensagem, nesses casos o regime especial concedido será analisado frente ao caso

concreto.

Assim, considerando o citado cenário de guerra fiscal na Federação brasileira, a

assinatura de protocolo de intenções de investimento e a redução de carga tributária,

com repercussões positivas para a economia mineira, bem como os demais motivos

apresentados pelo Poder  Executivo para motivar a adoção do regime especial  de

tributação em comento, é adequada a ratificação da matéria.

Conclusão

Considerando o apresentado, concluímos pela ratificação do regime especial  de

tributação referente a contribuinte mineiro do segmento econômico de indústrias de

móveis, na forma do projeto de resolução apresentado a seguir.
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PROJETO DE RESOLUÇÃO

Ratifica  concessão  de  regime  especial  de  tributação  em  matéria  de  ICMS  a

contribuinte mineiro do segmento econômico da indústria de móveis, nos termos do

art. 225-A da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1º - Fica ratificada a concessão do regime especial de tributação ao contribuinte

mineiro do segmento econômico da indústria de móveis, nos termos do art. 225-A da

Lei  nº  6.763,  de 26 de dezembro de 1975,  considerando a exposição de motivos

encaminhada por meio da Mensagem nº 548/2013.

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

Sala das Comissões, 7 de novembro de 2013.

Jayro Lessa, presidente - Tiago Ulisses, relator - Lafayette de Andrada - Ulysses

Gomes - Luiz Humberto Carneiro.

PARECER PARA O 2º 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 os imóveis que especifica.

Aprovado no 1º turno com a Emenda nº 1, retorna agora o projeto a esta comissão

para receber parecer para o 2º turno, nos termos do art. 189, § 1º, c/c o art. 102,

inciso VII, do Regimento Interno.

Segue anexa a redação do vencido, que é parte desta peça opinativa.

Fundamentação

O  projeto  em  pauta  tem  por  objetivo  autorizar  o  Poder  Executivo  a  doar  ao

Município de Astolfo Dutra dois imóveis urbanos com as respectivas benfeitorias, com

áreas de 102,60m² e 180m², localizados 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, não lhe tiver sido dada essa destinação.
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A medida atende ao interesse público, pois o Poder Executivo Municipal pretende

utilizar os espaços para a construção de equipamentos de interesse público e para o

desenvolvimento de atividades sociais, mais especificamente para o funcionamento

de unidade básica de saúde. De forma objetiva, o prefeito municipal de Astolfo Dutra

declarou o interesse no imóvel, e a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão

posicionou-se favoravelmente à pretendida transferência de domínio.

Conforme nos manifestamos anteriormente e tendo em vista as asserções acima,

entendemos  que  a  matéria  é  meritória  e  que  não  há óbice  no  que  tange à  sua

repercussão financeira, em especial porque os imóveis estariam apenas passando da

esfera  estadual  para  a  esfera  municipal,  ou  seja,  não  há  redução  do  patrimônio

público.

É importante frisar que o projeto foi amplamente debatido no 1º turno e que não

houve fato novo após a nossa primeira análise. Ademais, nesta fase regimental de

caráter revisional, analisamos todas as etapas do turno anterior e não constatamos

qualquer vício que possa obstar a aprovação da proposição. Assim, não há razão

para alterar nosso entendimento sobre a matéria.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação, no 2º turno, do Projeto de Lei nº

3.841/2013, na forma do vencido em 1º turno.

Sala das Comissões, 7 de novembro de 2013.

Jayro Lessa,  presidente -  Lafayette de Andrada,  relator  -  Ulysses Gomes -  Luiz

Humberto Carneiro - Tiago Ulisses.

PROJETO DE LEI Nº 3.841/2013

(Redação do Vencido)

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Astolfo Dutra 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 Astolfo Dutra os

imóveis e as respectivas benfeitorias descritos nos incisos a seguir:

I - imóvel urbano com área total de 102,60m2 (cento e dois vírgula sessenta metros

quadrados),  localizado  na  Rua  Arlindo  Nicolato,  36,  no  Distrito  de  Santana  de
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Campestre,  no  Município  de  Astolfo  Dutra,  registrado  no  Cartório  de  Registro  de

Imóveis da Comarca de Cataguases sob o nº 7.924, a fls. 298V do Livro 3-AE, em

23/8/1949;

II  -  imóvel urbano com área total de 180m2 (cento e oitenta metros quadrados),

localizado na Rua Vitório  Nicolato,  s/nº,  no Distrito  de Santana de Campestre,  no

Município de Astolfo Dutra, registrado no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca

de Cataguases sob o nº 5.024, no Livro 2, em 28/11/1980.

Parágrafo único - Os imóveis a que se refere o  caput deste artigo destinam-se à

instalação de uma unidade básica de saúde.

Art. 2º - Os imóveis de que trata esta lei reverterão ao patrimônio do Estado se,

findo o prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não

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

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

PARECER PARA O 2º 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”.

O projeto foi aprovado em 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.

Retorna, agora, o projeto a esta comissão para receber parecer de 2º turno, nos

termos do art. 189, § 1º, do Regimento Interno.

Segue anexa a redação do vencido, que integra este parecer.

Fundamentação

A proposição em análise visa, em síntese, promover alterações na Lei nº 15.474, de

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
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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 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”.

Durante a tramitação da matéria, o governador do Estado encaminhou a esta Casa

as  Mensagens  nºs  512/2013,  527/2013  e  528/2013,  as  quais  promovem,

respectivamente,  as  seguintes  alterações  no  texto  projeto  original:  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; criação de 106 cargos de provimento efetivo da

carreira de Analista de Gestão e Assistência à Saúde e 1.271 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; criação de 152 cargos de provimento efetivo da

carreira de Assistente Executivo de Defesa Social e 134 cargos de provimento efetivo

da  carreira  de  Analista  Executivo  de  Defesa  Social,  pertencentes  ao  Grupo  de

Atividades  de  Defesa  Social  do  Poder  Executivo,  com  lotação  na  Secretaria  de

Estado de Defesa Social - SEDS.

As  mensagens  supracitadas  foram  atendidas  nos  pareceres  das  comissões  de

Constituição e Justiça e de Administração Pública.

Conforme  manifestação  desta  comissão  no  1º  turno,  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.
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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  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.

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 em

um exercício .

De acordo com o Relatório de Gestão Fiscal publicado pela Secretaria de Estado de

Fazenda - SEF - em 28 de setembro de 2013, as despesas com pessoal do Poder

Executivo referentes ao 2º  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 receita corrente líquida -

RCL - do referido documento.

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”.

Ressaltamos ainda que, por força do art. 169, § 1º, I, da Constituição da República,
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a  aplicação  da  proposta  em  análise  está  condicionada  à  existência  de  dotação

orçamentária suficiente para atender às despesas dela decorrentes.

Por fim, com o intuito de aprimorar o projeto no tocante ao exercício da função de

autoridade sanitária de vigilância à saúde, 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 1, da Comissão de Constituição e Justiça, e em

emendas aprovadas na Comissão de Administração Pública.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei Complementar nº

3.874/2013,  no  2º  turno,  na forma do Substitutivo  nº  1,  a  seguir  apresentado,  ao

vencido no 1º turno.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Dispõe sobre  o Prêmio  de Produtividade em vigilância à saúde,  altera a Lei  nº

15.474, de 28 de janeiro de 2005, e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O art. 13 da Lei nº 15.474, de 28 de janeiro de 2005, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 13 - A designação de servidor como autoridade sanitária de vigilância à saúde,

que compreende as atividades a que se referem os incisos I a VII do art. 16 da Lei nº

13.317, de 1999, observará o disposto nesta lei e destina-se aos seguintes servidores

lotados ou formalmente cedidos à Secretaria de Estado de Saúde:

I - o ocupante do cargo de provimento efetivo ou detentor de função pública a que

se refere o art.  4º da Lei nº 10.254, de 20 de julho de 1990, lotado em órgão ou

entidade integrante do Sistema Estadual de Gestão da Saúde, a que se refere a Lei

nº 15.462, de 13 de janeiro de 2005;

II  -  o  ocupante  de  cargo  de  provimento  efetivo  lotado  em  órgão  ou  entidade

municipal ou federal integrante do SUS.

§ 1º - A designação de servidor a que se refere o  caput será regulamentada em

decreto, observados:

I - a delimitação do número de vagas para cada atividade específica, de acordo com

os limites previstos nesta lei;
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II  -  a  garantia  de prerrogativas que assegurem o  pleno exercício  da  autoridade

sanitária de vigilância à saúde pelo servidor designado;

III  -  a  garantia  de exercício  independente  e autônomo da atividade,  incluindo a

inamovibilidade do servidor até a emissão de parecer sobre o caso em análise;

IV - o processo de seleção interna;

V - o atendimento dos seguintes requisitos pelo servidor:

a) tempo mínimo de efetivo exercício no serviço público;

b) habilitação com qualificação específica;

c) habilitação em nível superior de escolaridade.

§ 2º -  Ao servidor designado como autoridade sanitária de vigilância à saúde é

vedado:

I  -  ser  proprietário,  administrador,  quotista,  sócio,  dirigente  ou  empregado  de

empresa ou instituição prestadora de serviço ou fornecedora de bens ao SUS;

II  -  exercer  as  atividades  de  autoridade  sanitária em  empresa  ou  instituição

prestadora de serviço ou fornecedora de bens ao SUS da qual seja empregado;

III  -  exercer,  como  autônomo,  atividades  sujeitas  ao  controle  sanitário,  com

remuneração;

IV - estar vinculado a empresa ou instituição da área privada ou filantrópica sujeita a

controle sanitário.

§  3º  -  A  revogação  da  designação  do  servidor  como  autoridade  sanitária  de

vigilância à saúde será regulamentada em decreto e estará condicionada a:

I - comprovação de conduta incompatível com o exercício da função;

II - conflito de interesses do servidor designado e da administração;

III - avaliação de desempenho individual insatisfatória, na forma de regulamento;

IV - pedido do servidor designado;

V - exoneração do servidor designado;

VI - fim do prazo ou revogação do ato de cessão do servidor à Secretaria de Estado

de Saúde;

VII  -  uma avaliação  de  desempenho  específica  insatisfatória,  conforme  critérios

estabelecidos em resolução conjunta da  Secretaria  de  Estado de Planejamento e

Gestão e da Secretaria de Estado de Saúde.
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§ 4º - A avaliação de desempenho específica para a função de autoridade sanitária

de  vigilância  à  saúde  terá  periodicidade  de  um  ano  e  observará  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 nº 71, de 30 de julho de 2003, e em sua regulamentação.”.

Art.  2º  -  O  servidor  designado como autoridade  sanitária  da  área  de  vigilância

sanitária ou da área de vigilância epidemiológica e ambiental, nos termos da Lei nº

15.474, de 28 de janeiro de 2005, passa a ser designado como autoridade sanitária

de vigilância à saúde.

Parágrafo único - A vigilância à saúde tem como objetivo a análise permanente da

situação de saúde da população, articulando-se em um conjunto de ações que se

destinam a controlar determinantes, riscos e danos à saúde de populações que vivem

em determinados territórios, garantindo a integralidade da atenção, o que inclui tanto

a abordagem individual como coletiva dos problemas de saúde.

Art. 3º - O “caput” e os §§ 1º, 3º e 4º do art. 15 da Lei nº 15.474, de 2005, passam a

vigorar com a redação que se segue, ficando acrescentado ao artigo o seguinte § 5º:

“Art. 15 - Os servidores públicos designados como autoridade sanitária de vigilância

à saúde farão jus ao Prêmio de Produtividade de Vigilância à Saúde - PPVS.

§ 1º -  O PPVS será custeado com recursos oriundos de transferências federais

específicas, conforme regulamentação.

(...)

§ 3º - Os valores, a periodicidade e a forma de cálculo do PPVS serão definidos em

regulamento.

§  4º  -  O  PPVS  não  é  devido  em  caso  de  indisponibilidade  de  recursos  para

pagamento parcial ou integral.

§ 5º- O exercício das funções de superintendente, diretor, coordenador e assessor

das  Superintendências  de  Vigilância  Sanitária  e  Epidemiológica,  Ambiental  e  da

Saúde do Trabalhador não é impedimento para que o servidor a que se referem os

incisos  I  e  II  do  caput  do  art.  13  seja  designado  como  autoridade  sanitária  de

vigilância à saúde e faça jus ao PPVS.”.

Art.  4º  -  O art.  17  da  Lei  nº  15.474,  de  2005,  passa a vigorar  com a seguinte
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redação:

“Art.  17  -  A  percepção  do  PPVS  não  impede  a  percepção  do  prêmio  por

produtividade previsto no art. 31 da Lei nº 17.600, de 1º de julho de 2008.”.

Art.  5º  -  O art.  19  da  Lei  nº  15.474,  de  2005,  passa a vigorar  com a seguinte

redação:

“Art.  19  -  O  PPVS  não  se  incorpora  à  remuneração  nem  aos  proventos  de

aposentadoria ou à pensão do servidor, não servindo de base de cálculo para outro

benefício ou vantagem nem para a contribuição à seguridade social.”.

Art. 6º - Além dos servidores a que se refere o art. 15 da Lei nº 15.474, de 2005,

fará jus ao PPVS, o servidor do SUS lotado ou formalmente cedido à Secretaria de

Estado de Saúde que, até a data de publicação desta lei, tenha sido designado como

autoridade sanitária de vigilância sanitária ou vigilância epidemiológica e ambiental,

observado o disposto no caput do art. 2º desta lei.

Art. 7º - Ficam mantidas, até a edição da regulamentação desta lei, as designações

e  os  prêmios  de  produtividade  das  autoridades  sanitárias  autorizados  em  data

anterior à publicação desta lei.

Art.  8º - Ficam criados cento e seis cargos de provimento efetivo da carreira de

Analista de Gestão e Assistência à Saúde e mil duzentos e setenta e um cargos de

provimento efetivo da carreira de Profissional de Enfermagem, de que trata a Lei nº

15.462, de 13 de janeiro de 2005, pertencentes ao Grupo de Atividades de Saúde do

Poder Executivo, com lotação na Fundação Hospitalar dos Estado de Minas Gerais -

Fhemig.

Parágrafo único - Em virtude do disposto no  caput,  a quantidade de cargos das

carreiras  de  Analista  de  Gestão  e  Assistência  à  Saúde  e  de  Profissional  de

Enfermagem, constante, respectivamente, nos itens I.2.3 e I.2.4 do Anexo I da Lei nº

15.462, de 2005, passa a ser, respectivamente: “1.386” e “6.905”.

Art. 9º - Ficam criados cento e cinquenta e dois cargos de provimento efetivo da

carreira de Assistente Executivo de Defesa Social e cento e trinta e quatro cargos de

provimento efetivo da carreira de Analista Executivo de Defesa Social, de que trata a

Lei nº 15.301, de 10 de agosto de 2004, pertencentes ao Grupo de Atividades de

Defesa Social do Poder Executivo, com lotação na Secretaria de Estado de Defesa
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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”.

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

Sala das Comissões, 7 de novembro de 2013.

Jayro Lessa, Presidente -  Lafayette de Andrada, relator -  Ulysses Gomes -  Luiz

Humberto Carneiro - Tiago Ulisses.

PROJETO DE LEI Nº 3.874/2013

(Redação do Vencido)

Dispõe sobre o Prêmio de Produtividade em Vigilância à Saúde, altera a Lei  nº

15.474, de 28 de janeiro de 2005, e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O art. 13 da Lei nº 15.474, de 28 de janeiro de 2005, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art.  13 -  A designação de servidor como autoridade sanitária  para as áreas de

vigilância à saúde, que compreendem os incisos I a VII do art. 16 da Lei nº 13.317, de

1999, observará o disposto nesta lei e destina-se aos seguintes servidores lotados ou

formalmente cedidos à Secretaria de Estado de Saúde:

I - o ocupante do cargo de provimento efetivo ou detentor de função pública a que

se refere o art.  4º da Lei nº 10.254, de 20 de julho de 1990, lotado em órgão ou

entidade integrante do Sistema Estadual de Gestão da Saúde, a que se refere a Lei

nº 15.462, de 13 janeiro de 2005;

II  -  o  ocupante  de  cargo  de  provimento  efetivo  lotado  em  órgão  ou  entidade

municipal ou federal integrante do SUS.

§ 1º - A designação de servidor a que se refere o caput será regulamentada em

decreto, observados:

I - a delimitação do número de vagas para cada atividade específica, de acordo com

os limites previstos nesta lei;

II  -  a  garantia  de prerrogativas que assegurem o  pleno exercício  da  autoridade
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sanitária pelo servidor designado;

III  -  a  garantia  de exercício  independente  e autônomo da atividade,  incluindo a

inamovibilidade do servidor até a emissão de parecer sobre o caso em análise;

IV - o processo de seleção interna;

V - o atendimento dos seguintes requisitos pelo servidor:

a) tempo mínimo de efetivo exercício no serviço público;

b) habilitação com qualificação específica;

c) habilitação em nível superior de escolaridade.

§ 2º -  Ao servidor designado como autoridade sanitária de vigilância à saúde é

vedado:

I  -  ser  proprietário,  administrador,  quotista,  sócio,  dirigente  ou  empregado  de

empresa ou instituição prestadora de serviço ou fornecedora de bens ao SUS;

II  -  exercer  as  atividades  de  autoridade  sanitária  em  empresa  ou  instituição

prestadora de serviço ou fornecedora de bens ao SUS na qual seja empregado.

§  3º  -  A revogação  da  designação  do  servidor  como  autoridade  sanitária  será

regulamentada em decreto e estará sujeita a:

I - comprovação de conduta incompatível com o exercício da função;

II - conflito de interesses do servidor designado e da administração;

III - avaliação de desempenho individual insatisfatória, na forma de regulamento;

IV - pedido do servidor designado;

V - exoneração do servidor designado;

VI - fim do prazo ou revogação do ato de cessão do servidor à Secretaria de Estado

de Saúde;

VII  -  uma avaliação  de  desempenho  específica  insatisfatória,  conforme  critérios

estabelecidos em resolução conjunta da  Secretaria  de  Estado de Planejamento e

Gestão e da Secretaria de Estado de Saúde.

§ 4º - A avaliação de desempenho específica para a função de autoridade sanitária

observará o disposto na Lei Complementar nº 71, de 30 de julho de 2003, e em sua

regulamentação.”.

Art.  2º  -  Fica  criada  a  avaliação  de  desempenho  específica  para  a  função  de

autoridade sanitária em vigilância à saúde, com periodicidade de um ano, conforme
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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 nº 71, de 30 de julho de 2003, e em sua regulamentação.

Art.  3º  -  O  servidor  designado como autoridade  sanitária  da  área  de  vigilância

sanitária ou da área de vigilância epidemiológica e ambiental, nos termos da Lei nº

15.474, de 28 de janeiro de 2005, passa a ser designado como autoridade sanitária

de vigilância à saúde.

Parágrafo único - A vigilância à saúde tem como objetivo a análise permanente da

situação de saúde da população, articulando-se em um conjunto de ações que se

destinam a controlar determinantes, riscos e danos à saúde de populações que vivem

em determinados territórios, garantindo a integralidade da atenção, o que inclui tanto

a abordagem individual como coletiva dos problemas de saúde.

Art. 4º - O caput e os §§ 1º, 3º e 4º do art. 15 da Lei nº 15.474, de 2005, passam a

vigorar com a redação que se segue, acrescentando-se ao artigo o seguinte § 5º:

“Art.  15  -  Os  servidores  públicos  designados  como autoridade  sanitária  para  o

exercício das atividades de vigilância à saúde farão jus ao Prêmio de Produtividade

de Vigilância à Saúde - PPVS.

§ 1º -  O PPVS será custeado com recursos oriundos de transferências federais

específicas, conforme regulamentação.

(...)

§ 3º - Os valores, a periodicidade e a forma de cálculo do PPVS serão definidos em

regulamento.

§  4º  -  O  PPVS  não  é  devido  em  caso  de  indisponibilidade  de  recursos  para

pagamento parcial ou integral.

§ 5º - Farão jus ao PPVS os servidores públicos integrantes do SUS lotados ou

formalmente cedidos à Secretaria de Estado de Saúde e designados para o exercício

de atividades de vigilância à saúde, observada a sua competência legal, 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.”.
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Art.  5º  -  O art.  17  da  Lei  nº  15.474,  de  2005,  passa a vigorar  com a seguinte

redação:

“Art.  17  -  A  percepção  do  PPVS  não  impede  a  percepção  do  prêmio  por

produtividade previsto no art. 31 da Lei nº 17.600, de 1º de julho de 2008.”.

Art.  6º  -  O art.  19  da  Lei  nº  15.474,  de  2005,  passa a vigorar  com a seguinte

redação:

“Art.  19  -  O  PPVS  não  se  incorpora  à  remuneração  nem  aos  proventos  de

aposentadoria ou à pensão do servidor, não servindo de base de cálculo para outro

benefício ou vantagem nem para a contribuição à seguridade social.”.

Art.  7º - Ficam mantidas, até a edição de regulamentação, as designações e os

prêmios de produtividade das autoridades sanitárias autorizados em data anterior à

publicação desta lei.

Art.  8º - Ficam criados cento e seis cargos de provimento efetivo da carreira de

Analista de Gestão e Assistência à Saúde e mil duzentos e setenta e um cargos de

provimento efetivo da carreira de Profissional de Enfermagem, de que trata a Lei nº

15.462, de 13 de janeiro de 2005, pertencentes ao Grupo de Atividades de Saúde do

Poder Executivo, com lotação na Fundação Hospitalar dos Estado de Minas Gerais -

Fhemig.

Parágrafo único - Em virtude do disposto no caput, a quantidade de cargos das

carreiras  de  Analista  de  Gestão  e  Assistência  à  Saúde  e  de  Profissional  de

Enfermagem, constante, respectivamente, nos itens I.2.3 e I.2.4 do Anexo I da Lei nº

15.462, de 2005, passa a ser, respectivamente: “1.386” e “6.905”.

Art. 9º - Ficam criados cento e cinquenta e dois cargos de provimento efetivo da

carreira de Assistente Executivo de Defesa Social e cento e trinta e quatro cargos de

provimento efetivo da carreira de Analista Executivo de Defesa Social, de que trata a

Lei nº 15.301, de 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,
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passa a ser, respectivamente: “1.863” e “1.532”.

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

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.900/2013

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do deputado Rogério Correia, o projeto de lei em epígrafe visa autorizar

o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER-MG - a

doar ao Município de São José da Lapa os imóveis que especifica.

Aprovada no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, a proposição retorna agora a

este órgão colegiado a fim de receber parecer para o 2º turno, conforme dispõe o art.

189, combinado com o art. 102, VII, do Regimento Interno.

Em observância ao § 1º do art. 189 do citado Regimento, a redação do vencido no

1º turno faz parte deste parecer.

Fundamentação

O  Projeto  de  Lei  nº  3.900/2013,  na  forma  aprovada  em  Plenário,  tem  como

finalidade autorizar o DER-MG a doar ao Município de São José da Lapa os lotes nºs

7 da quadra 2, com área de 360m²; 7 e 8 da quadra 3, com área total de 720m²; 3 a 8

e 10 da quadra 4, com área total de 2.445m²; 9 e 12 da quadra 3, com área total de

720m², situados nesse município.

Atendendo  ao  interesse  coletivo,  que  deve  nortear  as  ações  da  administração

pública,  o  parágrafo  único  do  art.  1º  da  proposição  prevê  que  os  imóveis  serão

destinados  a  abrigar  órgãos  públicos  municipais;  e  o  art.  2º  estabelece que  eles

reverterão ao patrimônio do DER-MG se, findo o prazo de cinco anos contados da

lavratura  da  escritura  pública  de  doação,  não  lhes  tiver  sido  dada  a  destinação

prevista.

A transferência  da  titularidade  de  bem  público,  ainda  que  para  outro  ente  da

Federação,  somente  pode  ser  realizada  com  a  autorização  desta  Assembleia

Legislativa, por  exigência do art.  18 da Constituição do Estado;  do art.  17 da Lei

Federal  nº  8.666,  de  1993,  que  institui  normas  para  licitações  e  contratos  da

administração pública; e do § 2º do art. 105 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que

estatui  normas  gerais  de  direito  financeiro  para  a  elaboração  e  o  controle  dos
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orçamentos e balanços da União, dos estados, dos municípios e do Distrito Federal.

Ratifica-se  o  entendimento  desta  comissão de que a  proposição em análise  se

encontra de acordo com os preceitos legais que versam sobre a matéria, não acarreta

despesas para o erário e não tem repercussão na lei orçamentária.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.900/2013 no

2º turno, na forma do vencido no 1º turno.

Sala das Comissões, 7 de novembro de 2013.

Jayro Lessa,  presidente -  Ulysses Gomes, relator  -  Lafayette de Andrada -  Luiz

Humberto Carneiro - Tiago Ulisses.

PROJETO DE LEI Nº 3.900/2013

(Redação do Vencido)

Autoriza o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais -

DER-MG - a doar ao Município de São José da Lapa os imóveis que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais

-  DER-MG -  autorizado a  doar  ao  Município  de  São  José da Lapa os  seguintes

imóveis:

I  -  lote  nº  7  da  quadra  2,  com  área  de  360m²  (trezentos  e  sessenta  metros

quadrados), situado no Bairro Guarani, registrado sob o nº 13.988, a fls. 3 do Livro 2-

BM, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Lagoa Santa;

II - lotes nºs 7 e 8 da quadra 3, com área total de 720m² (setecentos e vinte metros

quadrados),  situados  no Bairro  Guarani,  registrados,  respectivamente,  sob os  nºs

13.982 e 13.983, a fls. 197 e 198 do Livro 2-BL, no Cartório de Registro de Imóveis da

Comarca de Lagoa Santa;

III - lotes nºs 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10 da quadra 4, com área total de 2.445m² (dois mil

quatrocentos  e  quarenta  e  cinco  metros  quadrados),  situados  no  Bairro  Guarani,

registrados,  respectivamente,  sob o nº  13.985,  a fls.  200 do Livro 2-BL,  e os  nºs

13.986, 13.996, 13.997, 13.993, 13.994 e 14.002, a fls. 1, 11, 12, 8, 9 e 17 do Livro 2-

BM, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Lagoa Santa;

IV - lotes nºs 9 e 12 da quadra 3, com área total de 720m² (setecentos e vinte
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metros quadrados), situados no Bairro Guarani, registrados, respectivamente, sob o

nº 13.984, a fls. 199 do Livro 2-BL, e o nº 13.992, a fls. 7 do Livro 2-BM, no Cartório

de Registro de Imóveis da Comarca de Lagoa Santa.

Parágrafo único - Os imóveis a que se refere o caput destinam-se a abrigar órgãos

públicos municipais.

Art. 2º - Os imóveis de que trata esta lei reverterão ao patrimônio do DER-MG se,

findo o prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não

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

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

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.389/2013

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe visa autorizar o

Poder Executivo a doar ao Município de Ibirité o imóvel que especifica.

Aprovada em 1º turno com a Emenda nº 1, a proposição retorna agora a este órgão

colegiado  a fim  de  receber  parecer  para  o  2º  turno,  conforme dispõe o  art.  189,

combinado com o art. 102, VII, do Regimento Interno.

Segue anexa a redação do vencido, que integra este parecer.

Fundamentação

A proposição sob comento tem como finalidade autorizar o Poder Executivo a doar

ao Município de Ibirité o imóvel constituído pela área de 557m2, situado no referido

município.

O projeto foi aprovado no 1º turno com a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão

de Constituição e Justiça, com vistas a aperfeiçoar o texto do caput do art. 1º no que

se refere à técnica legislativa.

No intuito de proteger o interesse público, o parágrafo único do art. 1º do projeto

apresenta a destinação que será dada ao imóvel doado, qual seja o funcionamento

de uma unidade de saúde. Com o mesmo objetivo, o art. 2º da proposição determina

a reversão do bem ao patrimônio do Estado se, no prazo de cinco anos contados da

lavratura  da  escritura  pública  de  doação,  não  lhe  tiver  sido  dada  a  destinação

prevista.
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Conforme  nos  manifestamos  anteriormente,  entendemos  que  a  proposição  é

meritória, pois está de acordo com os preceitos legais que versam sobre a matéria,

não  representa  despesas  para  o  erário  e  não  acarreta  repercussão  na  Lei

Orçamentária. Ademais, nesta fase regimental de caráter revisional, analisamos as

etapas  do  turno  anterior  e  não  constatamos  qualquer  vício  que  possa  obstar  a

aprovação da proposição.

É importante frisar que o projeto foi amplamente debatido no 1º turno e que não

houve fato novo após a nossa primeira análise. Assim, não há razão para alterar

nosso entendimento sobre a matéria.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.389/2013, no

2º turno, na forma do vencido em 1º turno.

Sala das Comissões, 7 de novembro de 2013.

Jayro Lessa, presidente - Luiz Humberto Carneiro, relator - Lafayette de Andrada -

Ulysses Gomes - Tiago Ulisses.

PROJETO DE LEI Nº 4.389/2013

(Redação do Vencido)

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Ibirité 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 Ibirité imóvel com

área de 557m² (quinhentos e cinquenta e  sete  metros  quadrados),  situado nesse

Município, registrado sob o nº 82.710 do Livro 2, no Cartório de Registro de Imóveis

da Comarca de Betim.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o caput destina-se ao funcionamento de

uma unidade de saúde.

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

prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe

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

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

estabelecido no art.  2º, o Município de Ibirité não houver procedido ao registro do

imóvel.
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Art. 4º - O Município de Ibirité encaminhará à Secretaria de Estado de Planejamento

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

único do art. 1º.

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

MANIFESTAÇÕES

A Assembleia  Legislativa  aprovou,  nos  termos  do  art.  103,  III,  "b"  a  "d",  do

Regimento Interno, as seguintes manifestações:

de pesar pelo falecimento do Sr. Marcos de Siqueira Nacif, ex-prefeito municipal de

Coromandel,  ocorrido  em  4/10/2013,  em  Belo  Horizonte  (Requerimento  nº

5.866/2013, da deputada Liza Prado);

de  congratulações  com  o  Hospital  César  Leite,  de  Manhuaçu,  pelos  relevantes

serviços prestados à população (Requerimento nº 5.945/2013, do deputado Braulio

Braz);

de  protesto,  a  ser  encaminhada  à  Febraban,  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, em que

se  realizou  debate  sobre  os  empréstimos  e  créditos  descontados  em  folha  de

pagamento de aposentados (Requerimento nº 6.040/2013, da Comissão de Defesa

do Consumidor);

de  protesto,  a  ser  encaminhada  à  Caixa  Econômica  Federal,  pelo  não

comparecimento  de  representantes  desse  banco  à  21ª  Reunião  Ordinária  da

Comissão  de  Defesa  do  Consumidor,  em  que  se  realizou  debate  sobre  os

empréstimos  e  créditos  descontados  em  folha  de  pagamento  de  aposentados

(Requerimento nº 6.050/2013, da Comissão de Defesa do Consumidor);

de protesto, a ser encaminhada ao Banco do Brasil, pelo não comparecimento de

representantes desse banco à 21ª  Reunião Ordinária da Comissão de Defesa do

Consumidor,  em  que  se  realizou  debate  sobre  os  empréstimos  e  créditos

descontados em folha de pagamento de aposentados (Requerimento nº 6.051/2013,

da Comissão de Defesa do Consumidor);

de protesto ao Banco Central do Brasil pelo não comparecimento de representantes
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desse banco à 21ª Reunião Ordinária da Comissão de Defesa do Consumidor, que

debateu  os  empréstimos  e  créditos  descontados  nas  folhas  de  pagamento  de

aposentados (Requerimento nº 6.052/2013, da Comissão de Defesa do Consumidor);

de aplauso aos policiais militares que menciona, lotados na 94ª Cia. TM/28º BPM e

na 93ª CIA PM/28º BPM, pela participação em operação que culminou na prisão de

um homem e uma mulher e na apreensão de 115g de cocaína e 2,3kg de crack no

Município  de  Unaí  (Requerimento  nº  6.077/2013,  da  Comissão  de  Segurança

Pública);

de aplauso aos policiais rodoviários federais que menciona, pela participação em

operação que culminou na apreensão de 6kg de cocaína no Município de Teófilo

Otôni (Requerimento nº 6.078/2013, da Comissão de Segurança Pública);

de  aplauso  aos  policiais  militares  que  menciona,  lotados  na  1ª  Cia.  Rotam  do

Batalhão  Rotam,  pela  participação  em  operação  que  culminou na  prisão  de  dois

homens por tráfico de drogas e disparo de arma de fogo no Município de Contagem

(Requerimento nº 6.079/2013, da Comissão de Segurança Pública).

de aplauso aos policiais civis que menciona, lotados na 1ª e 3ª Delegacia de Polícia

Civil de Betim, pela participação em operação que culminou na prisão de Rafael Elias

da  Silva  por  tráfico  de  drogas  na  Região  Metropolitana  de  Belo  Horizonte

(Requerimento nº 6.080/2013, da Comissão de Segurança Pública);

de aplauso aos policiais civis que participaram de operação que culminou na prisão

de 12 pessoas que explodiram dezenas de caixas eletrônicos e roubaram 225kg de

dinamite  em  Belo  Horizonte  (Requerimento  nº  6.081/2013,  da  Comissão  de

Segurança Pública);

de aplauso aos policiais militares  que menciona,  lotados na 8ª Cia.  de Missões

Especiais da 11ª RPM e na 11ª Cia. Independente de Meio Ambiente e Trânsito da 11ª

RPM pela participação em operação que culminou na prisão de três homens e na

apreensão de três  adolescentes portando aproximadamente 45kg de maconha no

Município  de  Montes  Claros  (Requerimento  nº  6.082/2013,  da  Comissão  de

Segurança Pública);

de aplauso aos policiais militares que menciona, lotados na 7ª Cia. PM TM do 5º

BPM pela participação em operação que culminou na prisão de dois indivíduos e na
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apreensão de 423 comprimidos de  ecstasy no Bairro Nova Cintra, no Município de

Belo Horizonte (Requerimento nº 6.083/2013, da Comissão de Segurança Pública).

de aplauso aos policiais militares que menciona, 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 (Requerimento nº 6.085/2013,

da Comissão de Segurança Pública);

de aplauso aos policiais militares que menciona, lotados no 13º Batalhão de Polícia

Militar,  pela  participação  em  operação  que  culminou  na  apreensão  de  dois

adolescentes  em  Belo  Horizonte  (Requerimento  nº  6.088/2013,  da  Comissão  de

Segurança Pública);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 51º Batalhão

de Polícia Militar,  pela participação em operação que culminou na prisão de uma

pessoa  e  na  apreensão  de  uma  pistola  Taurus  calibre  380,  uma  espingarda  de

fabricação alemã calibre 20, uma carabina Winchester calibre 44, munição intacta e

dois  carregadores  calibres  765  e  380,  no  Município  de  Jaíba  (Requerimento  nº

6.089/2013, da Comissão de Segurança Pública);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 18º Batalhão

de Polícia Militar,  pela participação em operação que culminou na prisão de uma

pessoa e  na  apreensão de uma arma,  uma moto e um veículo,  no  Município  de

Ribeirão  das  Neves  (Requerimento  nº  6.090/2013,  da  Comissão  de  Segurança

Pública).
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 12 DE NOVEMBRO DE 2013

PROPOSIÇÕES DE LEI

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 21.900

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.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 31 de outubro de 2013.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 21.901

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.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 31 de outubro de 2013.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 21.902

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

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 31 de outubro de 2013.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 21.903

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.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 31 de outubro de 2013.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 21.904

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.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 31 de outubro de 2013.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 21.905

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:
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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.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 31 de outubro de 2013.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 21.906

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.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 31 de outubro de 2013.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 21.907

Declara de utilidade pública a Associação Ciência e Cultura de Nova Lima, com

sede no Município de Nova Lima.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 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.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 31 de outubro de 2013.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 21.908

Declara de utilidade pública a entidade Obras Sociais Allan Kardec Paz e Amor,
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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.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 31 outubro de de 2013.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 21.909

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.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 31 de outubro de 2013.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 21.910

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.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 31 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 21.911

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

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.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 31 de outubro de 2013.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 21.912

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.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 31 de outubro de 2013.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 21.913

Declara de utilidade pública a entidade Capítulo Areias Brancas de Formiga n° 406

da Ordem DeMolay, com sede no Município de Formiga.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 31 de outubro de 2013.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 21.914

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.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 31 de outubro de 2013.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 21.915

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.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 31 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 21.916

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.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 31 de outubro de 2013.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 21.917

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.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 31 de outubro de 2013.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 21.918

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.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 31 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 21.919

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.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 31 de outubro de 2013.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 21.920

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

Agricultores do Serrote, com sede no Município de Lambari.

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

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 31 de outubro de 2013.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 21.921

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

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 31 de outubro de 2013.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 21.922

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.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 31 de outubro de 2013.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 21.923

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°
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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.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 31 de outubro de 2013.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 21.924

Fixa o percentual da revisão anual dos vencimentos e proventos dos servidores do

Ministério Público do Estado referente ao ano de 2013.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 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°
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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 31 de outubro de 2013.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

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 seus multiplicadores foram

publicados no Diário do Legislativo, de 12.11.2013.

PROPOSIÇÃO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 137

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.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 31 de outubro de 2013.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

ATAS

ATA DA 59ª REUNIÃO ESPECIAL DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 7/11/2013

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 João Leite -  Entrega de Placa -  Palavras do Cel.  PM Luís  Carlos Dias

Martins - Palavras do Cel. PM Márcio Martins Sant'ana - Palavras do Presidente -

Apresentação Musical - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os deputados:

Ivair Nogueira - Arlen Santiago - Dalmo Ribeiro Silva - João Leite - Luiz Henrique.

Abertura

O presidente (deputado Ivair Nogueira) - Às 20h15min, declaro aberta a reunião.
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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 Dalmo Ribeiro Silva, 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 Gabinete Militar do Governador

pelos 50 anos de sua fundação.

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, representando

o governador do Estado, Antonio Anastasia; Cel. PM Luís Carlos Dias Martins, chefe

do  Gabinete  Militar  do  Governador;  vereador  Coronel  Piccinini,  representando  a

Câmara Municipal de Belo Horizonte; e Eduardo Generoso, assessor para assuntos

interinstitucionais da Defensoria Pública de Minas Gerais, representando a defensora

pública-geral,  Andréa  Abritta  Garzon;  a  Exma.  Sra.  Rosileni  Alves  de  Souza,

delegada-geral,  representando  a  Polícia  Civil;  e  os  Exmos.  Srs.  Cel.  PM  Divino

Pereira  Brito,  chefe do Estado-Maior  da  Polícia  Militar  de  Minas  Gerais;  Cel.  BM

Ezequiel Silva, diretor de assuntos institucionais do Corpo de Bombeiros Militar de

Minas Gerais; e deputado João Leite, autor do requerimento que deu origem a esta

homenagem.

Registro de Presença

O locutor - Registramos a presença em Plenário do Sr. Heli Siqueira de Azevedo,

superintendente  regional  do  Trabalho  e  Emprego  em  Minas  Gerais,  substituto,

representando  também  a  Superintendência  Regional  do  Ministério  do  Trabalho  e

Emprego;  e  do  Sr.  Victor  Hugo  Martins  Madeira,  diretor  adjunto  do  Sesc,

representando o diretor Rodrigo Penido Duarte.

Execução do Hino Nacional

O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o Hino Nacional, que será executado

pelo Conjunto de Cordas da Polícia Militar.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.
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Palavras do Deputado João Leite

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

do Estado de Minas Gerais,  representando o  deputado Dinis  Pinheiro,  presidente

desta Casa; Cel. PM Márcio Martins Sant'ana, comandante-geral da Polícia Militar do

Estado de Minas Gerais,  representando o governador  Antonio Anastasia;  Cel.  PM

Luís Carlos Dias Martins, chefe do Gabinete Militar do governador; vereador Coronel

Piccinini, representando a Câmara Municipal de Belo Horizonte; Eduardo Generoso,

assessor  para assuntos interinstitucionais  da Defensoria Pública de Minas Gerais,

representando Andréa Abritta Garzon, defensora pública-geral do Estado de Minas

Gerais; Rosilene Alves de Souza, delegada-geral, representando a Polícia Civil; Cel.

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

senhoras  e  senhores;  é  com  muito  prazer  que  estamos  nós,  deputados  da

Assembleia Legislativa, representando o povo de Minas Gerais nesta homenagem tão

merecida ao Gabinete Militar do governador, a nossa querida Defesa Civil, a nossa

Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. É uma alegria receber essa corporação tão

querida  na  Assembleia  Legislativa,  estar  com  amigos  tão  queridos  como  o  Cel.

Sant'ana; o Cel. Brito, que serviu esta Casa por muito tempo; e o Cel. Martins, este

grande amigo de toda a  Assembleia Legislativa.  É  uma alegria  para  todos nós a

presença de todos da nossa Polícia Militar. Ao vê-los, sentimos como todos têm sido

tão importantes para o nosso Estado, cada um servindo em uma das nossas regiões.

Eu, daqui, vejo muitos rostos e penso na importância de todos, na importância da

nossa Defesa Civil.  O Cel.  Martins está dizendo:  “Está chovendo”.  E sempre  nos

lembramos  da  nossa  Defesa  Civil  neste  momento,  tão  importante  para  a  nossa

população. Nosso Estado é a caixa d'água do Brasil,  abundante nas suas chuvas,

generoso na água que, muitas vezes, traz riscos para a nossa população.

Em nome dos  meus colegas,  dos meus  companheiros  deputados  e  deputadas,

quero  honrar  a  nossa  Defesa  Civil,  a  nossa  Polícia  Militar,  animá-los  para  esse

trabalho  tão  duro  que  realizam,  bem  como o  nosso  bombeiro  militar,  que  é  tão

importante. Tenho ficado muito impressionado ao ver constantemente, durante todos

esses anos, os nossos bombeiros nas estradas desencarcerando, tirando pessoas

das ferragens. É impressionante como as estradas têm trazido tanta dor, mas temos a
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presença permanente dos nossos bombeiros nelas, ajudando as pessoas.

Esta é uma noite de muita alegria para todos nós da Assembleia Legislativa. Trouxe

algumas  palavras  escritas  para  falar,  mas  não  posso  perder  a  oportunidade  de

homenagear  a nossa Polícia  Militar,  a  Defesa Civil  e  os  bombeiros  militares  pelo

trabalho que têm realizado. Impressiono-me cada vez mais, em cada região de Minas

Gerais onde vou com a Comissão de Segurança Pública, com as respostas de alguns

policiais aos anseios de todos nós. Outro dia, numa cidade do interior, onde fomos

discutir a questão da violência, um sargento disse: “A população tem o número do

meu celular, que fica ligado durante 24 horas. Ela sabe que pode ligar para mim”.

Fiquei emocionado.

Ele colocou, acima de tudo, o profissionalismo e o serviço às pessoas. Em alguns

momentos,  ele  fez  isso  até  em  relação  à  família.  Então  quero  homenageá-los  e

reconhecer  o  trabalho  que  realizam,  dizendo  que  na  Assembleia  todos  estamos

torcendo  para  vocês,  que  são  do  nosso  time.  Independentemente  das  cores  de

alguns, vocês são do nosso time. Queremos que vençam sempre.

Ao longo desses 50 anos, o Gabinete Militar do Governador, bem ao jeito mineiro

de ser, de forma discreta, tem prestado um inestimável serviço a Minas Gerais e aos

mineiros,  especialmente  através  da  nossa  Defesa  Civil.  Criado  em  1963  pelo

governador  Magalhães  Pinto  para  ser  um  órgão  com  as  atribuições  de  prestar

assistência policial militar e ajudância de ordens ao chefe do Executivo Estadual, em

1971  foi  reestruturado  pelo  governador  Israel  Pinheiro,  que  lhe  atribuiu  a

responsabilidade de proporcionar segurança ao governador do Estado e aos palácios

governamentais. Formou-se então um corpo de segurança, composto de militares à

paisana  para  acompanhar  o  governador  do  Estado  e  criou-se  a  Companhia  de

Guardas Governamental para prestar uma segurança especializada aos palácios.

No ano de 1977, o governador Aureliano Chaves sancionou a Lei nº 7.157, dando

ao GMG um novo perfil, ao incorporar à sua estrutura a Coordenadoria Estadual de

Defesa  Civil,  permitindo  que  a  Cedec  passasse  a  ser  vinculada  a  um  órgão  da

administração  direta  do  Estado.  Anteriormente,  a  Defesa  Civil  era  um  órgão

colegiado.  A atual  estrutura,  que  conta  com  cerca  de  300  profissionais  civis  e

militares, foi estabelecida pela Lei Delegada nº 180, de 20/1/2011. Justamente nesse
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tempo  vivemos  as  chuvas.  É  interessante  que  temos  aqui  dois  deputados

acompanhando a reunião, o deputado Arlen Santiago e o deputado Dalmo Ribeiro

Silva. O deputado Arlen Santiago é do Norte de Minas, e imagino que ele veio a esta

reunião  por  causa  do  Gabinete  Militar  e  da  Defesa  Civil,  e  também  da  seca.  O

deputado Dalmo Ribeiro Silva, de Ouro Fino, Pouso Alegre e região, veio por causa

das cheias. Quero quebrar um pouco o protocolo e dar um aparte, nesta minha fala,

aos deputados, para que também tenham a oportunidade de homenagear o Gabinete

Militar do Governador, o nosso querido Cel. Martins. Deputado Arlen Santiago.

O deputado Arlen  Santiago -  Esta homenagem muito  iluminada,  deputado João

Leite,  lembrou esses  que sempre  estão  à frente  de  todos  os  perigos.  Vemos na

Polícia Militar talvez uma das instituições mineiras de maior credibilidade. Sabemos

que, chegando a Polícia Militar, as coisas serão consertadas. Temos uma história com

o Gabinete Militar. Sou sobrinho de uma pessoa, o Cel. Vicente Gomes da Mota, que

foi  do  Gabinete  Militar  do  governador  Rondon  Pacheco  e  depois  se  tornou

comandante-geral. Quando menino, aprendemos sempre a admirar essa corporação.

Fico  muito  alegre,  caro  Cel.  Piccinini,  por  ser  membro  honorário  da  União  dos

Militares Reformados.

Cumprimento todos da Mesa: o Cel. Sant'ana; o nosso amigo Cel. Brito, da nossa

Lassance e representante do Norte de Minas no alto comando; e o diplomata e nosso

amigo Cel. Martins, de tantas e tantas coisas boas feitas por Minas Gerais e pelo

Norte  de  Minas  e  que  hoje  comanda,  com muita  capacidade,  o  Gabinete  Militar.

Terminando nossa fala, queremos dizer que Tancredo Neves disse que Minas Gerais

tem  um  compromisso  com a  liberdade.  Esta  só  é  possível  por  causa da  melhor

Polícia Militar do Brasil: a Polícia Militar de Minas gerais.

O deputado João Leite - Obrigado, deputado Arlen Santiago. Gostaria também de

ouvir o deputado Dalmo Ribeiro Silva.

O deputado Dalmo Ribeiro Silva - Muito obrigado, caríssimo deputado João Leite,

por essa deferência tão especial. Quero cumprimentá-lo de forma muito efusiva. Tive

a honra de ser um dos signatários desta justa homenagem que V. Exa. encabeça

nesta noite solene, para que, juntos, possamos comemorar os 50 anos do Gabinete

Militar do Estado de Minas Gerais.
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Caríssimos Cel. Martins e Cel. Sant'ana, venho do meu Sul de Minas, da minha

querida Ouro Fino - e tenho a honra de ver nas galerias pessoas tão importantes, que

tanto  trabalharam para  a  nossa cidade,  a  exemplo  do  nosso Cel.  Martins  -  para

manifestar, em nome da nossa região, da nossa Pouso Alegre, onde o querido Cel.

Sant'ana  também  comandou  o  20º  Batalhão,  os  nossos  mais  sinceros

agradecimentos por tudo o que a nossa polícia e a nossa Defesa Civil têm feito pelas

nossas cidades. Caríssimos amigos da nossa querida polícia, da nossa Defesa Civil,

militares, tive a  honra,  a alegria maior  e uma emoção muito grande ao participar

também de uma solenidade tão bonita quanto esta no Minascentro. Pude constatar o

mesmo sentimento  no  coração daqueles  governadores  que,  ao  longo da história,

participaram ativamente como altos mandatários do governo. Ouvi do nosso querido

Rondon  Pacheco  que  o  Gabinete  Militar  representava  os  olhos  e  o  coração  do

governador. Então, com essas palavras, quero fazer a minha homenagem nesta noite

bonita,  em  que  passamos  essa  folha  de  trabalho  e  de  reconhecimento  do  povo

mineiro. Em nome do meu Sul de Minas, uno-me a V. Exa. nesta noite memorável em

que o Plenário abre as suas portas para homenagear essa instituição que dá orgulho

ao povo mineiro e ao povo do Brasil. Parabéns, deputado João Leite!

O deputado João Leite - Agradeço aos deputados Arlen Santiago e Dalmo Ribeiro

Silva  a  grande  contribuição  que  trouxeram  a  esta  homenagem  que  fazemos  ao

Gabinete  Militar  do  governador.  Quero  encerrar  minha  fala  dizendo  que  tem  me

impressionado  muito  a  maneira  como  o  Cel.  Martins  tem  feito  os  trabalhos  no

Gabinete Militar, o seu entendimento permanente com a Assembleia Legislativa, a

sua capacidade de unir todos nesse trabalho tão importante. Essa capilaridade da

nossa Polícia Militar é fundamental para enfrentarmos alguns acontecimentos, assim

como a presença da nossa Polícia Militar  junto ao governador.  Nos momentos de

mais  sofrimento da nossa população,  é com a Defesa Civil  que contamos, e é o

Gabinete Militar do governador que mobiliza todas as estruturas do Estado em favor

da nossa população.

As nossas grandes empresas, como a Copasa e a Cemig, todas as secretarias,

todos  os  envolvidos  no  chamado  do  Gabinete  Militar  do  governador  têm  dado

historicamente uma resposta muito firme ao drama que a população de Minas Gerais
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vive,  especialmente  nos  tempos  chuvosos.  Fez bem  a  Assembleia  Legislativa  do

Estado de Minas Gerais em homenagear o Gabinete Militar do governador e, ao fazê-

lo, homenagear a nossa Polícia Militar, a Defesa Civil, os bombeiros militares, enfim,

todos que se envolvem na defesa da vida da população de Minas Gerais. Parabéns

ao Gabinete Militar do governador, ao Cel.  Martins e a todos. Muito obrigado pela

presença.

Entrega de Placa

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

Dinis  Pinheiro,  presidente  da  Assembleia  Legislativa,  fará  a  entrega  ao  Cel.  Luís

Carlos Dias Martins, chefe do Gabinete Militar do governador, de placa alusiva a esta

homenagem. A placa a ser entregue contém os seguintes dizeres: “Principal elo entre

o chefe do Executivo e as autoridades militares, o Gabinete Militar do governador tem

como função precípua gerir a segurança governamental e as ações da Defesa Civil.

Ética, comprometimento, disciplina, transparência, estratégia e lealdade são valores

intrínsecos  à  estrutura  desse  importante  órgão  da  administração  do  Estado;  são

princípios  que  alicerçam  e  viabilizam  o  pleno  exercício  das  funções  dos

representantes  do  poder  público,  além  de  contribuírem  para  o  fortalecimento  do

governo de Minas Gerais.  A Assembleia Legislativa  de Minas  Gerais  presta  justa

homenagem ao Gabinete Militar do governador pelos 50 anos de relevantes serviços

prestados ao nosso estado”.

O  presidente  -  Gostaria  de  convidar  o  deputado  João  Leite  para  participar  da

entrega da honrosa placa ao gabinete do governador. Convido também os deputados

Dalmo Ribeiro Silva e Arlen Santiago para participar da entrega.

- Procede-se à entrega da placa.

Palavras do Cel. PM Luís Carlos Dias Martins

Boa  noite,  senhoras  e  senhores.  Gostaria  de  cumprimentar  os  Exmos.  Srs.

deputado  Ivair  Nogueira,  1º-vice-presidente  da  Assembleia  Legislativa  de  Minas

Gerais, neste ato representando o deputado Dinis Pinheiro, presidente desta Casa;

deputado João Leite, nobre amigo e autor do requerimento que deu origem a esta

homenagem; e deputados Dalmo Ribeiro Silva e Arlen Santiago, nossos amigos, aos

quais  agradeço a presença e as palavras que enaltecem a todos que integram o
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Gabinete Militar.

Quero  cumprimentar  também  o  Exmo.  Sr.  Cel.  Márcio  Martins  Sant'ana,

comandante-geral da Polícia Militar, neste ato representando o Exmo. Sr. Governador

Antonio Anastasia; o vereador Coronel Piccinini, presidente do Clube dos Oficiais e

neste ato representando o presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte; o Sr.

Eduardo  Generoso,  assessor  para  assuntos  institucionais  da  Defensoria  Pública,

neste ato representando a Sra. Andréa Abritta Garzon, defensora pública-geral; a Sra.

Rosilene  Alves  de  Souza,  delegada-geral,  que  neste  ato  representa  o  Dr.  Cylton

Brandão, chefe da Polícia Civil;  o nobre amigo Cel.  Divino Pereira Brito,  chefe do

Estado-Maior  da  Polícia  Militar;  e  o  Cel.  Ezequiel  Silva,  diretor  de  assuntos

institucionais do Corpo de Bombeiros. Quero manifestar a satisfação pela presença,

especial para todos nós, integrantes do Gabinete Militar, do Cel. Eduardo Mendes de

Sousa  e  do  Cel.  Hamilton  Brunelli,  nossos  ex-chefes  do  Gabinete  Militar,  que

prestaram seus serviços no passado e deixaram aqui o seu legado, o seu trabalho. A

todos os senhores o nosso muito-obrigado pela presença e por todas as contribuições

para a história do Gabinete Militar do Governador. Cumprimento ainda o Cel. Eduardo

Reis, diretor de recursos humanos da Polícia Militar; o Cel. Alex de Melo, diretor de

apoio  operacional  da  PMMG,  que  até  recentemente  trabalhava  conosco  nessas

atividades do Gabinete Militar; o Cel. Luiz Henrique Gualberto Moreira, comandante

operacional do Corpo de Bombeiros. Gostaria de agradecer, de forma muito especial,

a todos os integrantes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros; os representantes

do Gabinete Militar; os servidores civis e militares; os nossos integrantes da orquestra

sinfônica, que sempre abrilhantam os nossos eventos.

Minhas senhoras e meus senhores, celebramos com imensa alegria os 50 anos da

laboriosa  existência  do  Gabinete  Militar  do  Governador.  Sem  dúvida,  é  um

acontecimento marcante, que teve sua expressão máxima em nosso calendário de

comemorações,  na festividade realizada no Palácio das Artes, no  último dia  7 de

outubro, registrada solenemente e em grande estilo, com a grande participação de

todos os que já serviram à casa e com os que atualmente integram a nossa valorosa

equipe de trabalho.

Agora  a  nossa  alegria  e  satisfação  se  completam  com  esta  significativa
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homenagem que o Poder Legislativo do Estado de Minas Gerais presta ao Gabinete

Militar  do  Governador  pela  data  tão  especial.  Sinto-me  honrado  por  ter  sido

distinguido  pelo  Exmo.  Sr.  governador  Antonio  Anastasia,  a  quem  agradeço  a

confiança e amizade, para ser o chefe do Gabinete Militar. Muito mais me honra e me

alegra  estar  à  frente  desse órgão  neste  ano  de 2013,  no  cinquentenário  de  sua

criação, uma data que deve ser lembrada com todas as letras, comemorada com

todas as honras, que certamente ficará gravada nos anais.

É  relevante  destacar,  senhoras  e  senhores,  que  desde  1988  há  o  serviço  de

assistência  militar  na  governadoria,  em  que  vários  oficiais  e  praças  exerceram  a

nobre função junto à maior autoridade do Estado. Entretanto foi em 1963 que se deu

a  criação,  pelo  governador  Magalhães  Pinto,  do  Gabinete  Militar  do  Governador,

definindo a sua estrutura e competência por meio da Lei nº 2.877, de 4/10/1963. São

50 anos de participação efetiva, que fizeram muitos fatos históricos.

A  proximidade  com  os  nossos  governadores  nos  coloca  em  uma  posição

privilegiada, mas nos exige responsabilidade diferenciada. Por isso a dedicação, a

lealdade, a criatividade, a dignidade, o equilíbrio e outras virtudes de relevo fazem a

diferença desse órgão vital para a governabilidade e a defesa do cidadão mineiro. A

máxima lealdade aos nossos comandantes e chefes, nesse longo percurso, tem sido

a característica acentuada dos militares e servidores civis do Gabinete Militar, que

têm, como pilares inabaláveis, o profissionalismo e a cumplicidade com os valores da

ética e da moral.

O  papel  do  gabinete  transcende,  e  muito,  a  sua  atribuição  legal  de  garantir  a

segurança das autoridades e o apoio institucional à equipe de governo. Nossa função

vai  além,  abrangendo  a  atuação  inteligente  e  coordenada  nas  situações  de

emergência,  para  prevenir  os  desastres  naturais  e  amenizar  suas consequências,

acudindo prontamente, com eficiência e oportunidade, as comunidades afetadas, por

meio  da  Coordenadoria  Estadual  de  Defesa  Civil,  criada  em  1972,  no  governo

Rondon  Pacheco,  e  incorporada  ao  Gabinete  Militar  em  1977  pelo  governador

Aureliano Chaves.

Os 50 anos do Gabinete Militar vêm coroar de êxito uma caminhada de sucesso,

com valorosos serviços prestados, destacando-se também sua presença marcante



705
____________________________________________________________________________

em todos os acontecimentos importantes em que o governo do Estado tem efetiva

participação,  o  que  lhe  garante  o  reconhecimento  das  autoridades  dos  Poderes

Executivo, Legislativo e Judiciário em todas as suas instâncias e esferas, bem como

do  Ministério  Público,  da  imprensa,  das  empresas  públicas,  das  fundações  e

autarquias, com os quais o Gabinete Militar mantém relações institucionais em seu

nível mais elevado.

Agradeço aos senhores governadores que participaram conosco dessa jornada. A

caminhada de cada um deles, no governo do Estado, foi acompanhada por valorosos

militares, dentro dos princípios da ética e da lealdade. Somos gratos por acreditarem

e confiarem no  nosso trabalho  e  por  nos  tornarmos  amigos  ao  final  da  jornada.

Agradeço,  igualmente,  a  todos  os  chefes  do  Gabinete  Militar  que,  a  seu  tempo,

enfrentando as adversidades e dificuldades, contribuíram de maneira efetiva para a

história  do  órgão,  atendendo  os  governadores  com  extremo  profissionalismo.

Agradeço,  da  mesma  forma,  aos  Exmos.  Srs.  Cel.  Márcio  Martins  Sant'ana,

comandante-geral da Polícia Militar de Minas Gerais, e Cel. Sílvio Antônio de Oliveira

Melo,  comandante-geral  do  Corpo  de  Bombeiros  Militar,  os  quais  nos  têm

proporcionado o necessário suporte  para  o  bom êxito  dos  trabalhos,  incluindo as

atividades de defesa civil.

Enalteço o trabalho dedicado, eficiente e de alto nível de cada militar e servidor civil

que  exerce  suas  atividades  nos  diversos  setores  do  Gabinete  Militar,  rendendo

homenagens àqueles que por aqui passaram e prestaram serviços com dignidade e

compromisso profissional, contribuindo para o engrandecimento de nossa casa militar

e nos ajudando a escrever uma belíssima trajetória.

Por fim, destaco, com profundo respeito e satisfação, as manifestações de apoio

desta magna Casa Legislativa e das suas comissões às ações do Gabinete Militar. Na

oportunidade, rendo homenagem também a todos os demais deputados, que mantêm

com todos nós uma relação estreita, de amizade, consideração e muito respeito. O

contato  permanente  com  os  parlamentares  nos  eventos  oficiais  do  Estado,  entre

outros, revela-nos uma parceria privilegiada para que o nosso trabalho, inclusive o da

Defesa  Civil,  seja  realizado  com  a  melhor  qualificação  para  que  sejam  obtidos,

resultados eficazes e eficientes. E dizemos mais: é sempre imprescindível esse apoio
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da nossa prestigiosa Assembleia de Minas.

Agradecemos, de forma especial, ao estimado deputado João Leite, competente e

laborioso parlamentar, nosso amigo e amigo parceiro do Gabinete Militar, a iniciativa

da proposta que hoje se torna realidade neste Plenário Juscelino Kubitschek. Diga-se

de  passagem,  e  como  é  do  conhecimento  geral,  em  toda  a  sua  sistemática  de

trabalho, João Leite é homem público sério e dos mais atuantes, que sempre veste a

camisa com amor e dedicação, como o fez no esporte, como vereador da Capital,

como secretário municipal e estadual e agora como deputado, inclusive presidente da

Comissão de Segurança Pública desta distinta Casa, o que muito nos honra também

pela proximidade com a Polícia Militar e o Gabinete Militar. A ele os nossos efusivos

cumprimentos.

Tenho  imenso  orgulho  de  poder  participar  de  mais  este  momento  histórico  do

Gabinete Militar, em que celebramos meio século de existência, o que me permite

olhar  para trás e perceber que cada militar  ou civil  que aqui esteve fez o melhor

possível, até desafiando o impossível para atender às demandas e cumprir bem a sua

missão. É assim que queremos ver o Gabinete Militar do Governador nas próximas

décadas: melhor que hoje. Ao governador Anastasia, com orgulho, reitero os meus

agradecimentos pela oportunidade de trabalhar ao seu lado e poder ajudar a construir

a  história  de  Minas  Gerais.  A todas  as  senhoras  e  aos  senhores  o  meu  muito

obrigado.

Palavras do Cel. PM Márcio Martins Sant'ana

Exmo. Sr. Deputado Ivair Nogueira, 1º-vice-presidente da Assembleia Legislativa de

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

Legislativa  do  Estado  de  Minas  Gerais  -Deputado  Ivair  Nogueira,  aproveito  o

momento para felicitá-lo pelo seu aniversário ontem; que Deus cubra de bençãos a

sua vida  e  que ela  continue sendo produtiva  em  prol  da comunidade;  Exmo.  Sr.

Deputado João Leite, autor do requerimento que deu origem a esta homenagem, a

quem  parabenizo  pela  oportuna  e  justa  homenagem  ao  Gabinete  Militar  do

governador  -  certamente,  a  sua  sensibilidade  como  homem  público  e  a  sua

percepção apurada das questões de segurança pública fizeram com que tivesse esse

juízo  a  respeito  do  trabalho  do  Gabinete  Militar  e  prestasse  tão  significativa
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homenagem; Exmos. Srs. Deputados Dalmo Ribeiro Silva e Arlen Santiago, um do

Norte de Minas e outro do Sul de Minas, mas ambos trabalhadores em prol de Minas

Gerais; Exmo. Sr. Vereador Coronel Piccinini, representante da Câmara Municipal de

Belo Horizonte - é uma satisfação também tê-lo conosco; mais uma vez, desejamos-

lhe êxito nos seus trabalhos na Câmara Municipal;  Exmo. Sr.  Eduardo Generoso,

assessor para assuntos interinstitucionais da Defensoria Pública do Estado de Minas

Gerais,  representando a Sra.  Andréa Abritta  Garzon,  defensora pública-geral;  Sra.

Rosilene Alves de Souza, delegada-geral e representante da Polícia Civil; Cel. Divino

Pereira Brito, chefe do Estado-Maior da Polícia Militar de Minas Gerais, meu dileto

amigo, meus cumprimentos; Cel. Ezequiel Silva, diretor de assuntos institucionais do

Corpo de Bombeiros Militar; Cel. Eduardo Mendes de Souza, presidente do Instituto

de Previdência dos Servidores Militares -IPSM - e ex-chefe do Gabinete Militar; Cel.

Hamilton Brunelli, ex-chefe do Gabinete Militar; Cel. Eduardo César Reis, diretor de

recursos humanos da Polícia Militar; Cel. Alex de Melo, diretor de apoio operacional

da Polícia Militar, até pouco tempo subchefe do Gabinete Militar; Cel. Luiz Henrique

Gualberto Moreira, do Comando Operacional de Bombeiros; senhoras e senhores,

esta é uma noite muito feliz. Sinto-me extremamente honrado em representar S. Exa.,

o governador do Estado Antonio Anastasia, por três motivos.

Primeiramente, poderia resumir tudo dizendo que representar o governador, por si

só,  já  é  motivo  de  muito  orgulho,  de  muita  honra;  em  segundo  lugar,  por  estar

participando de uma homenagem ao Gabinete Militar; e, em terceiro lugar, por ela

estar acontecendo na casa do povo. Com certeza, esses dois últimos motivos são de

extrema relevância para o governador. Outro motivo também me alegra muito: hoje

pela manhã, numa solenidade repleta de garbo e com muito calor humano, tive o

privilégio de ser honrado com a Medalha da Ordem do Mérito Legislativo, que, com

muito orgulho, uso nesta noite.

Se,  por  um  lado,  a  minha  vaidade  foi  aguçada  por  esse  reconhecimento,  a

racionalidade me traz novamente ao chão. Tenho a consciência de que toda distinção

que  recebemos  deve  inspirar,  principalmente  e  sobretudo,  mais  responsabilidade.

Renovo o meu compromisso perante os representantes desta Casa e perante o povo

mineiro  e  compartilho  essa  honraria  com  os  integrantes  da  Polícia  Militar,  que,
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certamente, são os grandes motivadores desse reconhecimento que a Assembleia

Legislativa de Minas Gerais me prestou nessa manhã.

Essa comemoração dos 50 anos do Gabinete Militar é um momento significativo.

Foram 50 anos em tempo transcorrido, e isso nos inspira a falar sobre o tempo, que,

muitas vezes, pode ser interpretado de forma relativa. Se buscarmos inspiração no

Eterno, olhando os atributos  do próprio Deus,  que são onisciência, onipresença e

onipotência, não há passado e futuro, mas o eterno, que é sempre agora e constante.

Enquanto estamos na finitude, na limitação da carne, no tempo que nos é dado a

viver,  pedimos  a  Deus,  inspirados  por  Ele  próprio,  que tenhamos  sabedoria  para

contar o nosso tempo. Penso que celebrar os 50 anos do Gabinete Militar, mediante

requerimento do deputado João Leite, seja uma das formas de sermos sábios, de

podermos marcar esse tempo e de podermos fazer uma reflexão a respeito desse

tempo decorrido, da importância desse gabinete, da instituição, das pessoas e da sua

missão. Esse tempo relativo de 50 anos é muito ou é pouco? Se olharmos para a

nossa própria existência, esses 50 anos passaram muito rápido, mas, se olharmos

para o futuro e tivermos a expectativa de viver mais 50 anos, oraremos, torceremos e

faremos força para que esse tempo passe bem mais lentamente e seja bem mais

longo e bem mais largo. Portanto, o tempo é relativo. Acredito que comemorar, neste

momento, seja uma verdadeira inspiração de sabedoria.

O Gabinete Militar tem cumprido a sua missão de maneira exemplar. Ele é uma

verdadeira instituição, que tem como missão a gerência da segurança governamental.

Trata-se  de  um  trabalho  nobre  e  importante,  delegado  a  homens  e  mulheres

talentosos e vocacionados.  Ele tem no seu rol  de valores a lealdade,  a honra,  o

compromisso, a estratégia e a gestão governamental. Portanto essa instituição, nos

seus 50 anos, já apresenta um certo senhorio; um senhorio que lhe dá autoridade; um

senhorio por tempo decorrido, 50 anos, que já fez com que a sua personalidade fosse

revelada, que o seu caráter fosse revelado e que a sua importância fosse consolidada

entre as instituições do Estado como necessária, como uma instituição que não deve

viver somente 50 anos, mas que deve ser perene.

Portanto é motivo de muita satisfação e é extremamente relevante comemorarmos

os  50  anos  do  Gabinete  Militar.  É  um  Gabinete  Militar  que  cuida  da  gestão  da
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segurança governamental, administrando o transporte aéreo, o transporte terrestre, a

segurança do governador  e do  vice-governador,  a  gestão  logística  e  de  recursos

humanos,  a  gestão  estratégica  de  inteligência.  São  muitas  atividades.  É  uma

instituição complexa, que tem uma gama de serviços extremamente importantes para

a  governança,  e,  ao  longo  dos  anos,  os  governadores  têm  reconhecido  isso.

Reiteradamente  escutamos  do  governador  Anastasia,  no  seu  tempo,  e  de  tantos

outros governadores que passaram pelo governo de Minas Gerais o enaltecimento e

o reconhecimento da importância do  Gabinete Militar  durante as suas respectivas

gestões.

Mais  uma  vez,  é  motivo  de  grande  satisfação  comemorarmos  os  50  anos  do

Gabinete Militar. Se 50 anos inspira metade, meio século, também podemos imaginar

e perceber  algumas características  muito claras se compararmos à  nossa própria

existência.  Aos  50  anos,  como  disse,  o  nosso  caráter  já  foi  revelado,  a  nossa

personalidade  já  foi  revelada,  os  nossos  passos  se  tornam  mais  seguros  e  nos

tornamos  mais  cautelosos.  Mas,  ao  mesmo tempo,  ainda  existe  juventude,  ainda

existe vigor e ainda existe a firme determinação e a percepção muito clara de que

muito ainda há para ser construído, muito ainda há para se fazer.

Além dessas atribuições do Gabinete Militar que citei e que, com oportunidade e

justiça, o deputado João Leite relevou de forma muito própria, gostaria de falar sobre

a Defesa Civil. Trata-se de uma atividade extremamente importante à medida que a

sociedade vai tornando-se mais complexa. É preciso que o poder público esteja cada

vez mais  articulado  para  poder  prestar  serviço  de  qualidade  no  tempo oportuno.

Socorro  implica  senso  de  urgência,  não  dá  para  ser  depois.  Socorro  implica

planejamento, não dá para improvisar. Lidamos com a vida das pessoas.

Então tenho a satisfação e muito orgulho de ter  servido ao Gabinete Militar  e à

Defesa Civil.  Conheço muito bem as agruras do Norte de Minas na falta de água,

conheço muito bem as agruras do Sul de Minas com o excesso de água e sei muito

bem  que,  ao  longo  desses  50  anos,  a  Coordenadoria  Estadual  de  Defesa  Civil,

situada  no  Gabinete  Militar,  está  muito  bem  postada,  porque,  valendo-se  da

capilaridade que a Polícia Militar tem, valendo-se da presença da Polícia Militar em

todos os 853 municípios do Estado, mas, principalmente,  valendo-se do poder de
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articulação que o chefe do Gabinete Militar tem em razão da sua proximidade com o

governador e com os Poderes constituídos, a Defesa Civil está muito bem situada no

Gabinete Militar.

Então, para nós, é motivo de muita satisfação e de muita alegria comemorarmos

esse tempo de existência, que podemos considerar muito ou pouco, mas certamente

não podemos negar a bela e extensa folha de bons serviços prestados à sociedade

mineira. Falamos da celebração, da instituição, mas nada disso seria possível se não

fossem  as  pessoas.  Nesta  comemoração,  prezado  Cel.  Martins,  Srs.  Deputados,

penso  que  devemos  render  nossas  homenagens  às  pessoas,  aos  funcionários,

homens e mulheres que têm as mais simples missões dentro do Gabinete Militar, até

aqueles que têm as missões mais complexas. Todos eles são importantes, dentro

desse contexto, porque a soma dos esforços faz com que a equipe seja muito mais

poderosa, seja muito mais efetiva.

Então,  a  todos  os  senhores  que  hoje  pertencem  ao  Gabinete  Militar  o  meu

reconhecimento  e  minhas  homenagens  pela  excelência  do  serviço  que  prestam.

Aproveito  para,  na  pessoa  do  Cel.  Eduardo Mendes  e  do  Cel.  Hamilton  Brunelli,

render também minhas homenagens àqueles que passaram pelo gabinete, àqueles

que exerceram sua vocação nessa nobre missão, àqueles que, trabalhando numa

instituição tão importante e estratégica, não se limitaram a fazer o que é possível,

mas deram o melhor da sua capacidade. Que essa seja a nossa determinação, que a

gente continue a se valer dos exemplos do passado, que tenhamos compromisso

com o nosso tempo e possamos 0construir um futuro ainda melhor. Parabéns a todos

e vida longa ao nosso Gabinete Militar. Muito obrigado.

Palavras do Presidente

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

Estado de Minas Gerais, representando neste ato o governador do Estado de Minas

Gerais, nosso amigo Prof. Antonio Augusto Anastasia; Cel. Luís Carlos Dias Martins,

chefe do Gabinete Militar do Governador; Vereador Coronel Piccinini, representando a

Câmara Municipal  de Belo Horizonte; Eduardo Generoso,  assessor para Assuntos

Interinstitucionais da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, representando a

defensora pública-geral, Sra. Andréa Abritta Garzon; Delegada-Geral Rosilene Alves
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de Souza, representando a Polícia Civil; Cel. Divino Pereira Brito, chefe do Estado-

Maior da Polícia Militar  de  Minas Gerais;  Cel.  Ezequiel  Silva,  diretor  de Assuntos

Institucionais do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais; meu amigo deputado

João Leite, autor do requerimento que deu origem a esta homenagem: Diga-se de

passagem, esta é uma justa homenagem a essa valorosa Polícia Militar, partindo de

um deputado que é um dos mais respeitados desta Casa, deputado João Leite, que já

está no seu quinto mandato e trouxe um ensinamento muito grande a todos nós,

parlamentares. O deputado João Leite é um exemplo de deputado, de pessoa, de

conduta  ilibada,  um  parlamentar  dedicado e  que  procura,  acima  de  tudo,  usar  a

verdade em todos os sentidos. Ele tem contribuído de forma bastante positiva para o

engrandecimento e o respeito desta Assembleia Legislativa. V. Exa. foi muito feliz,

deputado João Leite,  como sempre tomando iniciativas das mais relevantes nesta

Casa, assim como nossos dois companheiros, deputados Dalmo Ribeiro Silva e Arlen

Santiago, que também expressaram o que representa a Polícia Militar do Estado de

Minas Gerais e o Gabinete Militar do Governador.

Estou aqui hoje representando o deputado Dinis Pinheiro, presidente desta Casa. E

hoje, Cel. Márcio Martins, na solenidade de entrega da Medalha do Mérito Legislativo,

num determinado momento, falamos sobre segurança pública, e ele me pediu que o

representasse nesta noite, nesta solenidade justa em homenagem ao Gabinete Militar

do governador do Estado de Minas Gerais. Ele falou e rasgou elogios a essa valorosa

Polícia  Militar,  dizendo  o  que  ela  representa  no  momento  em  que vivemos,  com

grandes conflitos. Apesar de hoje a bandidagem estar muito mais aparelhada do que

a Polícia Militar, esta tem enfrentado com muita competência e tem dado ao Estado

de Minas Gerais uma tranquilidade que não se vê em outros estados. É claro que

precisamos avançar, precisamos melhorar, mas acho que o governador Anastasia e o

nosso vice Alberto procuraram, de acordo com a possibilidade do Estado, avançar

principalmente  na  tecnologia,  na  questão  das  viaturas  e  em  tantas  outras  que

contribuem  para  melhorar  a  segurança  de  Minas  Gerais.  Sem  dúvida,  outros

problemas nos afligem, mas, às vezes, não dependem do governador, como concurso

público e substituição.  De forma geral,  podemos dizer  que,  nos últimos governos,

tanto no do ex-governador Aécio Neves quanto no do atual governador Anastasia,
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ocorreram grandes  avanços  na Polícia  Militar  de  modo  geral.  Tomara  que esses

avanços  continuem  cada  vez  mais,  para  que  possamos  ter  a  tranquilidade  e  a

confiança que hoje depositamos em toda a Polícia Militar do nosso Estado de Minas

Gerais.  Então,  Cel.  Márcio  Martins,  seja  porta-voz  dessa  fala  do  deputado  Dinis

Pinheiro, que tem realmente respeito e gratidão muito grandes pela Polícia Militar.

A Assembleia mineira tem a grande satisfação de comemorar o cinquentenário do

Gabinete Militar do Governador, em que pode expressar o agradecimento do povo

mineiro a um órgão imprescindível não só para a segurança governamental  como

também para toda a população. Reconhecida em nossa Constituição como direito

fundamental, a segurança representa um valor essencial para as relações humanas e

para  a  vida  em  sociedade;  é  dever  do  Estado  e  responsabilidade  de  todos,

dependendo de sólidas instituições dedicadas a garantir a harmonia e a convivência

pacífica entre as pessoas.

Nesse  contexto  insere-se  o  gabinete  militar,  que  não  apenas  viabiliza  o  pleno

exercício das atividades de nossas principais autoridades como também fortalece a

sustentabilidade do Estado de Minas Gerais. Seu trabalho, aplaudido e valorizado por

nossa população,  reúne lealdade,  comprometimento,  disciplina  e  ética,  que estão

presentes em todas as suas ações, inclusive no assessoramento ao Executivo em

assuntos  policiais  militares.  Assim,  o  governador  tem  exercido  suas  funções  com

segurança, e os habitantes de todos os nossos municípios vêm se beneficiando de

operações da Defesa Civil, que se tornou referência em todo o País, como reconhece

o próprio Ministério da Integração Nacional. O seu trabalho, modelo de organização e

coordenação,  vem  estimulando  e  alimentando  o  planejamento  das  defesas  civis

municipais no combate e na prevenção a catástrofes e calamidades.

Trezentos profissionais civis e militares altamente gabaritados para suas funções

respondem, em seu cotidiano, por uma gama diversificada de atribuições, desde os

serviços de inteligência e transporte aéreo e terrestre até a prevenção de risco. O

governador Magalhães Pinto foi quem transformou o cargo de assistente militar em

um órgão de estrutura maior em 1963, enquanto o governador Israel Pinheiro, em

1971,  lhe  atribuiria  outros  encargos,  como  os  de  proporcionar  segurança  ao

governador e aos palácios governamentais.
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Tendo  a  sua  frente,  hoje,  o  Cel.  Luís  Carlos  Dias  Martins,  o  gabinete  tem

enfrentado, com enorme competência, um variado elenco de desafios, sobretudo na

execução  das  ações  da  Defesa  Civil.  Tem  sido  certamente  o  responsável  pela

cooperação  e  pela  fidalguia  de  seus  comandados,  caracterizados  por  um

comportamento ao mesmo tempo sério, cordial e pragmático em suas relações com o

público.

Acreditamos que toda essa percepção, pelos nossos cidadãos, da excelência das

tarefas exercidas pelo órgão deve-se à qualidade de sua participação em inúmeros e

decisivos  acontecimentos  da  vida  política  de  Minas  Gerais.  Esta  homenagem,

portanto, justifica-se plenamente, ao reconhecer a ampla importância do órgão para a

segurança  física  de  nossos  governantes  e  de  todos  os  nossos  cidadãos.  Muito

obrigado.

Apresentação Musical

O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o conjunto de cordas da Polícia Militar,

que interpretará a música Rolling in the deep, de Adelle.

- Procede-se à apresentação musical.

O presidente - Parabéns, mas merecia bis, não é, João? Pedimos pelo menos mais

uma música, tenente, atendendo ao deputado João Leite e a todos.

- Procede-se à apresentação musical.

O presidente - Parabéns! Tango Por una cabeza, de Carlos Gardel. Se o presidente

Dinis Pinheiro estivesse aqui, ficaria apaixonado, porque ele gosta de orquestra e de

banda. Quero aproveitar o ensejo para dizer que a Praça da Assembleia vai ficar de

cara nova.

O deputado João Leite - Deputado Ivair Nogueira, gostaria de fazer menção ao fato

de o avô da delegada Rosilene ter pertencido à orquestra. Hoje ele tem 100 anos; é o

Sr. Cristóvão Alves de Souza. É claro que ele tem menos da metade da idade da

nossa gloriosa Polícia Militar, mas gostaria de registrar este fato tão interessante: um

policial militar com 100 anos de idade fez parte da nossa orquestra. Então, gente, dá

para chegar lá; ele está com 100 anos.

O  presidente  -  Agradeço  ao  deputado  João  Leite,  aos  demais  presentes  e  à

valorosa Polícia Militar.  Para quem deseja continuar este espetáculo,  no domingo,
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haverá o lançamento da Praça da Assembleia, que ficará de cara nova. O projeto é

maravilhoso. Como sempre, o presidente toma todo o cuidado e zela pelo bem-estar

da população. A praça realmente merecia ser estruturada, e ele correu atrás, buscou

apoio. E, melhor: haverá o encontro de bandas, que acontecerá de 8 horas ao meio-

dia. Quem passar aqui, no domingo de manhã, terá a oportunidade de participar do

lançamento da praça e assistir a um belo espetáculo. Todos estão convidados.

Encerramento

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

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

deputadas e os deputados para a especial de segunda-feira, dia 11, às 20 horas, nos

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

ATA DA 13ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 22/10/2013

Às 9h15min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Célio Moreira e

Rômulo Veneroso, membros da supracitada comissão. Havendo número regimental,

o presidente, deputado Célio Moreira, declara aberta a reunião e, nos termos do art.

120, III, do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é

dada  por  aprovada  e  é  subscrita  pelos  membros  da  comissão  presentes.  A

presidência  informa  que  a  reunião  se  destina  a  discutir  e  votar  proposições  da

comissão e  a  debater,  em audiência  pública,  o  Projeto  de  Lei  nº  3.607/2012,  do

governador do Estado,  que institui  a Política de Mudança do Clima do Estado de

Minas Gerais, bem como os demais projetos de lei em tramitação nesta Casa que

tratam  desse  assunto.  A  seguir,  comunica  o  recebimento  da  seguinte

correspondência:  ofícios  do Sr.  Alceu José Torres Marques,  procurador  de Justiça

Coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa

do Meio Ambiente, Patrimônio Cultural, Urbanismo e Habitação, publicado no Diário

do Legislativo de 19/10/2013; e do deputado Carlos Mosconi, presidente da Comissão

de  Saúde,  em  que  convida  esta  comissão  para  participar  de  audiência  pública

destinada a debater a proposta de revisão para o exercício de 2014 do PPAG 2011-
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2015, no âmbito da Rede de Atenção à Saúde. O presidente acusa o recebimento das

seguintes  proposições,  das  quais  designou  como  relatores  os  deputados

mencionados  entre  parênteses:  em  turno  único,  Projetos  de  Lei  nºs  4.503  e

4.528/2013 (Duarte Bechir); e, no 1º turno, Projeto de Lei nº 3.960/2013 (Sávio Souza

Cruz). A presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir as Sras.

Zuleika Torquetti, presidente da Feam, representando o secretário de Estado de Meio

Ambiente e Desenvolvimento Sustentável; e Miriam Ester Soares, coordenadora do

Grupo Gestor do Plano ABC; e os Srs. João Ricardo Albanez, superintendente de

Política e Economia Agrícola, representando o secretário de Estado de Agricultura,

Pecuária  e  Abastecimento;  Carlos  Eduardo  Ferreira  Pinto,  promotor  de  justiça  e

coordenador-geral  das  Promotorias  de  Justiça  por  Bacias  Hidrográficas  de  Minas

Gerais; Wagner Soares Costa, gerente de Meio Ambiente da Fiemg, representando o

presidente  dessa  federação;  Luiz  Augusto  Barcelos  Almeida,  superintendente  de

Sustentabilidade Empresarial da Cemig, representando o presidente dessa empresa;

João Bosco Senra, analista ambiental da Copasa-MG, representando o presidente

dessa  empresa;  Rodrigo  Sant´Anna  Alvim,  2º-diretor-secretário  da  Faemg,

representando o presidente dessa federação; Eduardo Arantes Nascimento, assessor

de meio ambiente da Fetaemg, representando o presidente dessa federação; e Milton

Nogueira da Silva, secretário executivo do Fórum Mineiro de Mudanças Climáticas

Globais, que são convidados a tomar assento à mesa. O presidente, na condição de

autor do requerimento que deu origem ao debate, tece suas considerações iniciais.

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

Abertos  os  debates,  segue-se  ampla  discussão,  conforme  consta  das  notas

taquigráficas. A presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião e passa 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  Duarte  Bechir.

Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os requerimentos dos

deputados 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;  Célio  Moreira,  Sávio

Souza Cruz e Gustavo Perrella em que solicitam seja realizada reunião conjunta com
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a Comissão de Minas e Energia e com a Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e

Cooperativismo  para  debater,  em  audiência  pública,  a  proposta  de  revisão  no

exercício  2014  do  PPAG  2012-2015  no  âmbito  da  Rede  de  Desenvolvimento

Econômico e Sustentável;  Célio Moreira (8)  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,  que  atenda  Cordisburgo,  Corinto,  Curvelo,  Inimutaba,

Presidente Juscelino e demais municípios onde se extrai o quartzo no Estado; seja

encaminhado à Comissão Especial do Marco Regulatório da Mineração da Câmara

Federal pedido de providências para realizar debate no Município de Curvelo e/ou

Diamantina sobre a regulamentação do garimpo nas regiões Central do Estado e do

Vale do Jequitinhonha; seja encaminhado ao Departamento de Estradas de Rodagem

pedido de providências para o envio de parecer técnico sobre proposta de solução de

mobilidade urbana para o tráfego na região das empresas Cimentos Liz, Premo, Beck

Aço e Nova Granja, em Vespasiano, à sua autora, vereadora Adriana Lara, e a esta

comissão;  seja  encaminhado  à  Secretaria  de  Estado  de  Meio  Ambiente  e

Desenvolvimento  Sustentável  pedido  de  providências  para  que,  no  processo  de

licenciamento  e  regularização  ambiental  da  Cimentos  Liz,  seja  reconsiderada  a

proposta de construção de uma via de acesso como medida para a mitigação de

impactos no tráfego de veículos no Município de Vespasiano e garantida a proteção

ambiental  do  Ribeirão  da  Mata;  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,  tendo  em  vista  as  intervenções  previstas  para  o

referido curso d'água e para os remanescentes de áreas verdes; seja encaminhado

ao Ministério Público pedido de providências para adoção das medidas cabíveis 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 Cimentos Liz,

em Vespasiano, em área próxima ao referido curso d'água, acompanhado das notas

taquigráficas da 1ª Reunião Conjunta desta comissão com a Comissão de Transporte,
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Comunicação e Obras Públicas; seja realizada reunião no Município de Vespasiano

para debater,  em audiência pública, a poluição atmosférica de origem industrial,  a

fiscalização ambiental das emissões de efluentes e a viabilidade de implantação de

monitoramento on line nesse município que possibilite a leitura automática de dados

pelo órgão ambiental competente no Estado; seja realizada reunião para debater as

políticas públicas destinadas a saúde, proteção e bem-estar dos animais e os projetos

de lei em tramitação nesta Casa relacionados ao tema; Duarte Bechir em que solicita

seja  encaminhado  à  Secretaria  de  Estado  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento

Sustentável pedido de providências para que promova campanhas a fim de 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 a

unidades de conservação; e Rômulo Veneroso (3) em que solicita seja encaminhado

à 6ª Promotoria de Justiça de Defesa do Meio Ambiente, à Secretaria Municipal do

Meio  Ambiente  de  Betim  e  à  Secretaria  de  Estado  de  Meio  Ambiente  e

Desenvolvimento Sustentável pedido de providências para que fiscalizem a empresa

Mineração Usibrita, localizada em Betim, no que concerne à poluição atmosférica e

sonora, uma vez que a atividade é desenvolvida ininterruptamente, e ao trânsito de

veículos pesados na estrada Serra Negra, única via de acesso para os moradores do

Residencial  Saraiva.  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 novembro de 2013.

Célio Moreira, presidente - Duarte Bechir - Glaycon Franco - André Quintão.

ATA DA 18ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E

TECNOLOGIA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA,

EM 23/10/2013

Às 16h17min, comparecem na Sala das Comissões a deputada Maria Tereza Lara e

os deputados Duarte Bechir e Glaycon Franco (substituindo o deputado Bosco, por

indicação da liderança do BTR), membros da supracitada comissão. Havendo número

regimental,  o  presidente,  deputado Duarte Bechir,  declara aberta  a  reunião e, em

virtude da aprovação de requerimento da deputada Maria Tereza Lara, dispensa a
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leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos

membros da comissão presentes. A presidência informa que a reunião se destina a

discutir e votar proposições da comissão e comunica o recebimento de e-mail do Sr.

Claudio Silveira  solicitando a  criação  dos cursos  de  engenharia  têxtil,  engenharia

ferroviária e engenharia naval na Uemg, a oferta de cursos técnicos noturnos e a

criação em alguma universidade estadual de estrutura para tratamento de animais

silvestres  apreendidos  em  fiscalização  do  Ibama;  e  de  ofício  dos  vereadores  da

Câmara  Municipal  de  Aiuruoca publicado  no  Diário  do  Legislativo  de  17/10/2013.

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  Duarte  Bechir,  emendado  pela  deputada  Maria  Tereza

Lara, em que solicita seja realizada visita à Secretária de Estado de Educação para

discutir as reivindicações formuladas pelos servidores da rede estadual de educação,

bem  como  o  Programa  de  Ensino  Profissionalizante.  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, 31 de outubro de 2013.

Maria Tereza Lara, presidente - Fabiano Tolentino - Bosco - Luzia Ferreira.

ATA DA 18ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS MUNICIPAIS E

REGIONALIZAÇÃO NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 29/10/2013

Às 15h41min, comparecem na Sala das Comissões a deputada Luzia Ferreira e os

deputados Paulo Lamac, Fabiano Tolentino (substituindo a deputada Luzia Ferreira,

por indicação da liderança do BTR), Fred Costa (substituindo o deputado João Leite,

por  indicação  da  liderança  do  BTR)  e  Rogério  Correia  (substituindo  o  deputado

Pompílio  Canavez,  por  indicação  da  liderança  do  Bloco  Minas  sem  Censura),

membros da supracitada comissão. Está presente também a deputada Liza Prado.

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

destina a debater o sistema de abastecimento de água, a ampliação e a operação do

sistema de esgotamento sanitário de Divinópolis; e a deliberar sobre proposições da

comissão. A presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir a

Sra. Maria Regina Rodrigues, membro do Movimento Divinópolis contra Corrupção e

da Frente Popular Compromisso com Divinópolis; e os Srs. Wagner Bonifácio Xavier,

assessor do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Purificação e Distribuição

de Água e em Serviços de Esgotos do Estado de Minas Gerais, representando o Sr.

José  Maria  dos  Santos,  presidente  dessa  entidade;  José  Nilton  Teodoro,  vice-

presidente da Frente Popular Compromisso com Divinópolis; Flávio Lima de Oliveira,

membro  do  Movimento  Divinópolis  contra  Corrupção  e  da  Frente  Popular

Compromisso com Divinópolis; Arnaldo Batista Silva,  presidente da Frente Popular

Compromisso  com  Divinópolis;  e  André  Luiz  Tavares  de  Oliveira,  supervisor  de

Marketing do Fórum Pró-Hospital São João de Deus, que são convidados a tomar

assento à mesa. A presidência concede a palavra ao deputado Rogério Correia, autor

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

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

debates,  segue-se  ampla  discussão,  conforme  consta  das  notas  taquigráficas.  A

presidência retoma os trabalhos ordinários  da reunião.  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 (2) em que solicita seja realizada reunião

para debater, em audiência pública, a emancipação de distritos no Estado; e sejam

encaminhadas  aos  municípios  do  Estado  as  notas  taquigráficas  da  16ª  Reunião

Ordinária da comissão, em que foram debatidas formas alternativas de prevenção da

dengue; Fred Costa (6) em que solicita sejam encaminhados à Prefeitura Municipal

de  Belo  Horizonte  pedidos  de  informações  sobre  os  eventuais  impactos  social,

ambiental  e  histórico  da  construção  de  centro  administrativo  municipal  no  Bairro

Lagoinha; o estudo de viabilidade da construção de centro administrativo municipal no

Bairro Lagoinha; a situação e a avaliação patrimonial dos imóveis pertencentes ao

município e os investimentos realizados pela prefeitura nos últimos 10 anos;  seja
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realizada  reunião  para  debater,  em  audiência  pública,  o  Plano  de  Chuva,  a  ser

adotado pela Prefeitura Municipal de Belo Horizonte durante o período chuvoso; e

seja  realizada  visita  às  obras  do  Hospital  Metropolitano  do  Barreiro,  em  Belo

Horizonte; Paulo Guedes (2) em que solicita seja realizada reunião para debater, em

audiência pública, a metodologia de apuração do critério a que se refere o inciso II do

art. 4º da Lei nº 18.030, de 2009; e seja encaminhado à Secretaria de Meio Ambiente

pedido de informações sobre a metodologia de apuração do critério a que se refere o

inciso II do art.  4º da Lei  nº  18.030, de 2009, incluindo o envio das memórias de

cálculo referentes à apuração desse critério, em janeiro deste ano, com referência

aos  Municípios  de  Belo  Horizonte,  Confins,  Chapada Gaúcha e  Januária;  Elismar

Prado em que solicita seja realizada reunião em Montes Claros para debater,  em

audiência pública, a prestação de serviços de saneamento básico no Norte de Minas;

Antônio Carlos Arantes e Pompílio Canavez (2) em que solicitam seja encaminhado à

Secretaria de Transportes pedido de providências para que as obras na rodovia que

liga os Municípios de Fama e Campos Gerais, passando pelo Distrito de Córrego do

Ouro, sejam as primeiras a serem realizadas no âmbito do contrato entre o DER-MG

e a empresa Magna; e seja encaminhado à Secretaria de Defesa Social pedido de

providências para o aumento do efetivo policial e para a melhoria da infraestrutura e

dos equipamentos de segurança pública no Distrito de Córrego do Ouro, em Campos

Gerais;  André  Quintão  em  que  solicita  seja  realizada  reunião  conjunta  com  a

Comissão de Participação Popular para debater, em audiência pública, a cobrança de

taxa de esgoto em São Sebastião do Paraíso, determinada pela Arsae-MG; Rogério

Correia (2)  em que solicita  sejam realizadas reuniões para debater,  em audiência

pública,  o  resgate  do  transporte  ferroviário  no  Estado,  em  especial  do  transporte

ferroviário  de passageiros  no trecho que abrange Belo Horizonte,  Sarzedo,  Ibirité,

Mário Campos, Brumadinho, Moeda, Belo Vale, Jeceaba, Congonhas e Conselheiro

Lafaiete;  e  o  encerramento  das  atividades  da  empresa  Votorantim  Metais  em

Fortaleza de Minas; Dalmo Ribeiro Silva (2) em que solicita sejam realizadas reuniões

para  debater,  em  audiência  pública,  a  cobrança  de  tributo  federal  sobre  imóveis

localizados às margens de rios federais, a ser cobrado após a aprovação de projeto

de lei que altera sua alíquota; e o Projeto de Lei Federal nº 98/2002, já aprovado, que
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dispõe  sobre  procedimentos  para  a  criação,  a  incorporação,  a  fusão  e  o

desmembramento de municípios. É recebido requerimento do deputado Fred Costa

em que solicita seja realizada reunião para debater, em audiência pública, o projeto

de operação urbana consorciada da Prefeitura Municipal 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.

Sala das Comissões, 5 de novembro de 2013.

Paulo Lamac, presidente.

ATA DA 25ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA 3ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 30/10/2013

Às 9h41min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Carlos Pimenta,

Arlen  Santiago e  Doutor  Wilson Batista,  membros da  supracitada comissão.  Está

presente, também, o deputado Adelmo Carneiro Leão. Havendo número regimental, o

presidente,  deputado  Carlos  Pimenta,  declara  aberta  a  reunião  e,  em  virtude  da

aprovação de requerimento do deputado Doutor Wilson Batista, dispensa a leitura da

ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da

comissão presentes.  A presidência informa que a reunião se destina a apreciar  a

matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da comissão e comunica

o recebimento da seguinte correspondência: e-mails recebidos através do Fale com a

Assembleia (2) do Sr. Fernando Santana Rubinger, solicitando a intercessão desta

Casa perante a Prefeitura Municipal de Paracatu para que o atendimento aos idosos

seja feito próximo ao hospital local, de forma a evitar grandes deslocamentos; e do Sr.

Adir  Eduardo Fagundes, manifestando apoio a que os hospitais públicos recebam

repasse de verba quando atenderem pessoas que possuem plano de saúde; e de

ofício  do  Sr.  Márcio  Gonçalves,  chefe  da  Divisão  de  Acompanhamento  de

Arrecadação da Secretaria da Receita Federal, publicado no Diário do Legislativo em

25/10/2013.  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 pela aprovação,  no 1º

turno, do Projeto de Lei nº 802/2011 (relator: deputado Carlos Pimenta) na forma do
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Substitutivo n° 1 apresentado. 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  5.945/2013.

Submetidos  a  discussão  e  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são  aprovados  os

Pareceres  de  Redação Final  dos  Projetos  de  Lei  nºs  4.408,  4.347 e  4.447/2013.

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 dos deputados Carlos Pimenta, Arlen Santiago e Doutor Wilson Batista

em que solicitam seja realizada visita  ao  Secretário  de Estado de Saúde,  com a

presença do Sr.  Ruy Muniz,  Prefeito  Municipal  de Montes Claros,  para debater  a

relação da prefeitura com os prestadores de serviços que atendem ao município e

que não estão recebendo os recursos  relativos  aos serviços já  prestados.  Foram

recebidos para posterior apreciação os requerimentos dos deputados Doutor Wilson

Batista em que solicita seja realizada reunião para debater, em audiência pública, o

uso  do  software de  regulação  assistencial  SUS  Fácil,  tendo  em  vista  que  suas

inúmeras falhas e lacunas estão se tornando um grande problema para as instituições

de saúde e usuários do SUS; Adelmo Carneiro Leão em que solicita seja realizada

reunião  para  debater,  em  audiência  pública,  a  alta  concentração  de  agrotóxicos

encontrada em frutas e legumes, conforme pesquisa recente divulgada pela Anvisa.

Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  presidência  agradece  a  presença  de  todos,

convoca os membros da comissão para a próxima reunião ordinária,  determina a

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 6 de novembro de 2013.

Carlos  Mosconi,  presidente  -  Carlos  Pimenta  -  Doutor  Wilson  Batista  -  Arlen

Santiago - Pompílio Canavez.

ATA DA 27ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 30/10/2013

Às 14h04min,  comparecem na Sala das Comissões os deputados Jayro  Lessa,

Romel Anízio, Antônio Carlos Arantes (substituindo o Deputado Adalclever Lopes, por

indicação da Liderança do Minas Sem Censura) e Bosco (substituindo o Deputado
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João Vítor Xavier, por indicação da Liderança do Bloco Transparência e Resultado),

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. A seguir, comunica o

recebimento de ofícios do governador do estado (2),  encaminhando relatórios dos

regimes  especiais  de  tributação concedidos  e  alterados  no 2º  trimestre  de  2013,

publicados no Diário do Legislativo de 25/10/2013. O presidente acusa o recebimento

das  seguintes  proposições,  das  quais  designou  como  relatores  os  deputados

mencionados entre parênteses: Mensagens nºs 545 e 548/2013 (Romel Anízio); 546 e

549/2013 (João Vítor Xavier) e 547/2013 (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 por determinação do presidente os Projetos de Lei nºs 3.874 e 4.613/2013, por

haverem sido apreciados em reunião anterior, o Projeto de Lei nº 4.189/2013, por não

cumprir pressupostos regimentais, e o Projeto de Lei nº 4.454/2013, atendendo-se a

requerimento do deputado Romel Anízio, aprovado pela comissão. Suspende-se a

reunião. Às 14h38min são reabertos os trabalhos com a presença dos deputados Zé

Maia, Romel Anízio, João Leite e Vanderlei Miranda (substituindo o Deputado Ulysses

Gomes,  por  indicação  da  liderança  do  Minas  sem  Censura).  O  Projeto  de  Lei

Complementar nº 41/2013 é retirado de pauta por determinação do Presidente da

comissão  por  não  cumprir  pressupostos  regimentais.  Submetidos  a  discussão  e

votação, cada um por sua vez, são aprovados os Pareceres de Redação Final dos

Projetos de Resolução nºs 4.537 e 4.539/2013. 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 novembro de 2013.

Jayro Lessa, presidente - Lafayette de Andrada - Ulysses Gomes - Luiz Humberto

Carneiro - Tiago Ulisses.
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ATA DA 23ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO, DA

PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 30/10/2013

Às 14h40min, 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 Bosco, dispensa

a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos

membros da comissão presentes. A presidência informa que a reunião se destina a

apreciar  matéria constante  na  pauta  e comunica o  recebimento de  ofício  da Sra.

Rosane Maria Cordeiro, coordenadora 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.

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

como  relator  o  deputado  Celinho  do  Sinttrocel:  Projetos  de  Lei  nºs  2.268/2011,

3.581/2012 e 4.559/2013, em turno único; e avoca para si a relatoria dos Projetos de

Lei nºs 3.494/2012, 4.134 e 4.333/2013, 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.  Após  discussão  e  votação  nominal,  são

aprovados, em turno único, cada um por sua vez, os Projetos de Lei  nºs 2.511 e

2.654/2011,  3.896,  4.136,  4.362,  4.424,  4.446,  4.481,  4.482  e  4.492/2013,  que

receberam parecer por sua aprovação, não se registrando voto contrário. Submetidos

a  votação,  cada um por  sua  vez,  são  aprovados  os  Requerimentos  nºs  5.832  e

5.944/2013. Submetidos a discussão e votação, cada um por sua vez, são aprovados

os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 3.774, 4.125, 4.204, 4.307,

4.308, 4.310, 4.313, 4.326, 4.332, 4.340, 4.348, 4.355, 4.359, 4.382, 4.385, 4.409,

4.422, 4.445, 4.450 e 4.464/2013. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

que compreende a discussão e a votação de proposições da comissão. Anunciada a

votação do 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 demissões em massa na empresa Minas Gerais Administração e Serviços,
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o deputado Bosco retira-se da reunião, deixando a matéria de ser apreciada por falta

de quórum. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de

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

Sala das Comissões, 6 de novembro de 2013.

Rosângela Reis, presidente - Celinho do Sinttrocel.

ATA DA 32ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS NA 3ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 6/11/2013

Às 9h12min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Durval  Ângelo,

Rômulo  Viegas,  Rogério  Correia,  Sebastião  Costa,  membros  da  supracitada

comissão. Comparece também, o deputado Sargento Rodrigues.  Havendo número

regimental,  o  presidente,  deputado  Durval  Ângelo,  declara  aberta  a  reunião  e

dispensa a leitura da ata da reunião anterior, que é dada por aprovada e é subscrita

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

destina  a  debater  a  situação  dos  moradores  do  Conjunto  Esplêndido,  no  Bairro

Jardim  Vitória,  em  Belo  Horizonte,  e  comunica  o  recebimento  da  seguinte

correspondência: ofícios das Sras. Maria Luiza Papini Arantes, delegada de polícia

civil,  em  que  encaminha  DVD  contendo  as  imagens  captadas  por  câmeras  da

empresa  Biocel;  Maria  Cristina  Irigoyen  Pesuzzi,  corregedora  nacional  de  Justiça

(substituta),  encaminhando  a  Decisão  de  Liminar  em  Reclamação  Disciplinar  nº

0001473-94.2013.2.00.0000, em que comunica ser incabível o pedido de afastamento

do ora reclamado de suas funções e dá outras providências; e dos Srs. Tiago Costa

Camilo  e  Renato  Armanelli  Gibson,  advogados,  encaminhando  petição  em  que

solicitam cópias  de documentação recebida nesta comissão; Breno Max de Jesus

Silveira, promotor de Justiça, esclarecendo que as ações da empresa responsável

pelo projeto de construção do mineroduto Minas-Rio encontra-se monitorada, já tendo

sido  objeto  de  termo  de  ajustamento  de  conduta  firmado  com  a  Anglo-Ferrous

Mineração;  Gilmar  de  Assis,  coordenador  do  CAO-Saúde,  comunicando  que

encaminhou as notas taquigráficas remetidas a esse órgão à Promotoria de Justiça

de  Alpinópolis  e  ao  Centro  de  Apoio  Operacional  das  Promotorias  de  Justiça  de

Defesa  do  Meio  Ambiente.  A  presidência  interrompe  os  trabalhos  ordinários  da

reunião para ouvir  as  Sras.  Júnia Márcia Bueno Neves,  diretora de Habitação da



726
____________________________________________________________________________

Urbel,  representando  o  prefeito  Municipal  de  Belo  Horizonte;  Cláudia  Ferreira  de

Souza,  promotora  de  justiça;  Joelma  Marize  Lima,  advogada  da  Cooperativa

Habitacional  Metropolitana - Cohabita -, representando a diretora-presidente dessa

cooperativa; Ednéia Aparecida de Souza, diretora social da Cohabita; e o Sr.  Júlio

Cesar  Tavares  dos  Reis,  gerente  regional  da  Caixa  Econômica  Federal,

representando o superintendente regional desse banco, 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. Registra-se a presença do deputado Célio Moreira, o qual protesta contra o

relato  do  Sgt.  PM  Agnaldo  Martins  Machado  feito  durante  a  60ª  Reunião

Extraordinária desta comissão, em que, questionado, abordou fatos pregressos da

vida do advogado da União José Aluízio de Oliveira, os quais não diziam respeito à

matéria  em  discussão.  Passa-se  à  1ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  que

compreende  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  sujeitas  à  apreciação  do

Plenário.  Após discussão e votação,  é aprovado o parecer pela aprovação,  no 1º

turno, do Projeto de Lei nº 883/2011 na forma do Substitutivo nº 1 (relator: deputado

Durval Ângelo). 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 Durval Ângelo (5) em que

solicita  seja  realizada  reunião  para  a  qual  sejam  convidados  representantes  dos

Ministérios  Públicos Federal  e  Estadual,  das Defensorias  Públicas da União  e  do

Estado e dos associados da Cohabita, com a finalidade de debater,  em audiência

pública,  a  situação  dos  moradores  do  Conjunto  Esplêndido,  localizado  no  Bairro

Jardim Vitória, em Belo Horizonte; sejam encaminhados ao Conselho Municipal de

Habitação de Belo Horizonte as notas taquigráficas desta reunião, os documentos

apresentados pela Cohabita e pedido de providências para que seja reavaliada e

solucionada a situação dos associados dessa cooperativa; sejam encaminhadas ao

Juízo da 5ª Vara Federal do Tribunal Regional da Primeira Região, perante o qual foi

interposta a Cautelar Inominada nº 0037557-48.2013.4.01.3800, cujas partes são a
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Cohabita, a Caixa Econômica Federal e a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, as

notas  taquigráficas  desta  reunião;  sejam  encaminhadas  à  Secretaria-Geral  da

Presidência  da  República,  ao  Ministério  das  Cidades,  à  Presidência  da  Caixa

Econômica Federal, à Ouvidoria desse banco e à Procuradoria Regional dos Direitos

do Cidadão do Ministério Público Estadual as notas taquigráficas desta reunião, os

documentos apresentados pela Cohabita e pedido de providências para a solução

dos  problemas  dos  associados  dessa  cooperativa;  sejam  encaminhadas  aos

representantes dos órgãos e entidades que estiveram presentes nesta reunião as

notas  taquigráficas  desta  e  os  documentos  nela  apresentados  pela  Cohabita;

Sargento Rodrigues em que solicita seja realizada audiência pública para debater os

motivos que,  supostamente,  levaram o Ten.-Cel.  PM Helbert  Figueiró de Lourdes,

comandante  do  1º  Batalhão  de  Polícia  Militar,  a  impor  prisão  domiciliar  a

subordinados em licença médica, violando seus direitos humanos mediante abuso de

poder;  Rogério  Correia  em  que  solicita  seja  realizada  visita,  com a  presença  de

representante da Caixa Econômica Federal, ao Prefeito Municipal de Belo Horizonte

para debater a situação dos moradores do Conjunto Esplêndido, localizado no Bairro

Jardim Vitória, 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, 7 de novembro de 2013.

Durval Ângelo, presidente - Rômulo Viegas - Maria Tereza Lara.

ATA DA 16ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO

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

6/11/2013

Às  9h44min,  comparece  na  Sala  das  Comissões  o  deputado  André  Quintão,

membro da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o presidente declara

aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da reunião anterior,  a qual é dada por

aprovada, e a subscreve. A presidência informa que a reunião se destina a debater a

destinação do casarão da Fhemig situado na Rua Manaus, 348, Santa Efigênia - Belo

Horizonte -, por solicitação do movimento Espaço Comum Luiz Estrela. A presidência

interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir a Sra. Michele Abreu Arroyo,
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superintendente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - Iphan - e os

Srs. Ronaldo Araújo Pedron, assessor de Articulação, Parceria e Participação Social

da Governadoria, representando o secretário de Estado de Saúde e a secretária de

Estado de Cultura; Júlio César Pinto, procurador-chefe da Fundação Hospitalar do

Estado  de  Minas  Gerais  -  Fhemig  -,  representando  o  presidente  Fhemig;  Pedro

Patrus e Arnaldo Godoy, vereadores do município de Belo Horizonte; Evandro Pires

Fernandes,  superintendente-geral  da  Feluma,  o diretor  da  Faculdade de Ciências

Médicas de Minas Gerais; e Joviano Mayer e Rafael Barros, do Movimento Espaço

Comum Luiz Estrela, 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,  convoca  os

membros da comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata

e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 7 de novembro de 2013.

André Quintão, presidente - Maria Tereza Lara - Glaycon Franco.

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR

PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 21/845, EM

7/11/2013

Às 14h6min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Luiz Humberto

Carneiro, Paulo Guedes, Rômulo Veneroso e Lafayette de Andrada (substituindo o

Deputado Zé Maia, pelo BTR), membros da supracitada comissão. Havendo número

regimental, o presidente, deputado Luiz Humberto Carneiro, declara aberta a reunião

e,  em  virtude da aprovação  de requerimento  do  deputado Lafayette  de  Andrada,

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

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

destina a 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
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Plenário. Após discussão e votação, é aprovado o parecer pela manutenção do veto

ao §3º do art. 12 e aos §§1º e 2º do art. 123 e pela rejeição do veto ao art. 125 da

Proposição de Lei nº 21.845 (relator: deputado Luiz Humberto Carneiro). 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, 7 de novembro de 2013.

Luiz Humberto Carneiro, presidente - Lafayette de Andrada - Rômulo Veneroso -

Paulo Guedes.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 13 DE NOVEMBRO DE 2013

ATA

ATA DA 23ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CULTURA NA 3ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 6/11/2013

Às 10h30min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Elismar Prado,

Luiz Henrique e Tiago Ulisses,  membros da supracitada comissão.  Está presente,

também, o deputado Dalmo Ribeiro Silva. 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  do  Projeto  de  Lei  nº  4.604/2013,  em turno  único,  e  avoca a  si  a

relatoria  da  matéria.  Passa-se  à  1ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  que

compreende  a  discussão  e  a  votação de pareceres  sobre  proposições  sujeitas  à

apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é aprovado, no 2º turno, o parecer

pela aprovação na forma do vencido em 1º turno do Projeto de Lei nº 1.651/2011

(relator: deputado Elismar Prado). Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

que  compreende  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  que  dispensam  a

apreciação  do  Plenário.  Submetido  a  votação,  é  aprovado  o  Requerimento  nº

6.028/2013.  Submetidos  a  discussão  e  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são

aprovados  os Pareceres de Redação Final  dos Projetos  de Lei  nºs  2.850/2012 e

4.270  e  4.480/2013.  Passa-se  à  3ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  que

compreende a discussão e a votação de proposições da comissão. Submetidos a

votação, cada um por sua vez, são aprovados requerimentos dos deputados Celinho

do  Sinttrocel  em  que  solicita  seja  realizada  reunião  para  debater,  em  audiência

pública,  a  situação  das  artes  plásticas  em  Minas  Gerais;  Elismar  Prado  e  Luiz

Henrique  (2)  em  que  solicitam  seja  encaminhado  à  Procuradoria  da  Fazenda

Nacional  em  Minas  Gerais  pedido  de  providências,  acompanhado  das  notas

taquigráficas  e  da  correspondência  recebida  na  audiência  pública  realizada  em
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30/10/2013, para concessão de anistia para grupos culturais e artistas que estejam

sofrendo execução fiscal  em razão do não reembolso de empréstimos contraídos

entre 1991 e 2001 na modalidade reembolsável da Lei Rouanet, e seja encaminhado

ao  Ministério  da  Cultura  e  ao  Congresso  Nacional  pedido  de  providências  para

concessão de anistia para grupos culturais e artistas que estejam sofrendo execução

fiscal em razão do não reembolso de empréstimos contraídos entre 1991 e 2001 na

modalidade  reembolsável  da  Lei  Rouanet.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a

presidência agradece a presença de todos, convoca os membros da comissão para a

próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 11 de novembro de 2013.

Luzia Ferreira, presidente - Luiz Henrique.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.668/2012

Comissão de Esporte, Lazer e Juventude

Relatório

De autoria  do  deputado  Ulysses  Gomes,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  tem por

objetivo declarar de utilidade pública  a Associação Monte-Sionense de Karatê, com

sede no Município de Monte Sião.

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

Monte-Sionense  de  Karatê,  com  sede  no  Município  de  Monte  Sião.  Trata-se  de

pessoa  jurídica  de  direito  privado,  sem  fins  lucrativos,  que  tem  como  escopo  o

fomento ao esporte, em especial ao caratê, atuando na formação da consciência da

cidadania e da paz.

A  instituição  incentiva  e  desenvolve  a  prática  do  caratê  junto  à  comunidade;

promove projetos sociais voltados para o desenvolvimento do cidadão por meio desse
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esporte; organiza e participa de competições esportivas.

Além do caráter esportivo, as artes marciais buscam incutir em seus praticantes

noções  de autoconhecimento,  disciplina  e  controle,  constituindo-se  em  importante

instrumento para  o  cultivo de valores e condutas desejáveis  como o  trabalho em

equipe e a cooperação. Por isso, consideramos meritória a iniciativa de outorgar à

entidade o título de utilidade pública.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº  3.668/2012 em

turno único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 11 de novembro de 2013.

Mário Henrique Caixa, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.512/2013

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

Relatório

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

declarar de utilidade pública a Fundação Educativa de Rádio e Televisão Ouro Preto -

Feop -, com sede no Município de Ouro Preto.

A  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  o  projeto  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 Fundação Educativa de Rádio e Televisão Ouro Preto - Feop - é entidade de

direito privado, sem fins lucrativos, cujo escopo é, nos termos do caput do art. 5º de

seu  estatuto,  a  exploração  de  "todas  as  modalidades  de  radiodifusão  educativa

(sonora  e  de  sons  e  imagens)  que  lhe  forem  concedidas  pelo  Ministério  das

Comunicações, visando à divulgação de programas ou projetos que abranjam todos

os  níveis  de  ensino  e  culturais,  aprovados  ou  estabelecidos  pelo  Conselho  de

Programação, com finalidade educacional, artística, cultural e informativa”.

Ressalte-se que a Feop desenvolve ações que visam minimizar as carências dos

indivíduos em idade escolar, promover a regionalização da produção cultural, artística
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e  jornalística,  conforme  preceitos  estabelecidos  em  lei,  e  divulgar  atividades  de

recreação e desporto, visando motivar o desenvolvimento integral da pessoa.

Dada  a  relevância  do  trabalho  social  desenvolvido  pela  referida  fundação,

consideramos meritória a iniciativa de se lhe outorgar o título de utilidade pública de

âmbito estadual.

Conclusão

Em face do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.512/2013, em

turno único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 12 de novembro de 2013.

Adalclever Lopes, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.579/2013

Comissão de Esporte, Lazer e Juventude

Relatório

De autoria do deputado Inácio Franco, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar  de  utilidade  pública  a  Associação  Desportiva  de  Ouro  Fino  -  Clube  do

Esporte, com sede no Município de Ouro Fino.

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 de Ouro Fino - Clube do Esporte, com sede no Município de  Ouro Fino.

Trata-se de pessoa jurídica de  direito  privado,  sem fins lucrativos,  que tem como

escopo a prestação de serviços gratuitos que observem as diretrizes nacionais de

assistência social, educação e proteção a crianças e adolescentes.

A instituição  promove  e  fiscaliza  a  realização,  em todo  o  território  nacional,  de

competições  esportivas  e  eventos  culturais  e  sociais  e  participa  de  campeonatos

desportivos.

Tendo em vista o  relevante  papel  desempenhado pela  instituição no fomento  à

prática esportiva e de lazer  no Município de Ouro Fino,  consideramos meritória  a
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iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº  4.579/2013 em

turno único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 11 de novembro de 2013.

Mário Henrique Caixa, relator.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 53/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

O  Projeto  de  Lei  Complementar  no  53/2013,  do  governador  do  Estado,

encaminhado por meio da Mensagem nº 561/2013, “institui o Regime de Previdência

Complementar para os servidores públicos titulares de cargos efetivos dos Poderes

do Estado e membros de Poderes, do Ministério Público, do Tribunal de Contas e

Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, fixa o limite máximo para a concessão

de aposentadorias e pensões de que trata o art. 40 da Constituição da República,

autoriza a criação de entidade fechada de previdência complementar, na forma de

fundação, e dá outras providências”.

Publicado  no  Diário  do  Legislativo de  6/11/2013,  o  projeto  foi  distribuído  às

Comissões de Constituição e Justiça,  de Administração Pública e de  Fiscalização

Financeira e Orçamentária.

De acordo com o art. 192, combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno,

a  proposição foi  encaminhada a  esta  comissão para  receber  parecer  quanto  aos

aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Fundamentação

Com fulcro  no  art.  40,  §  15,  da  Constituição  Federal,  o  governador  do  Estado

objetiva instituir o Regime de Previdência Complementar no âmbito do serviço público

do Estado, fixar o limite máximo para a concessão de aposentadorias e pensões de

que trata  o referido artigo constitucional,  além de autorizar  a criação de entidade

fechada de previdência complementar, na forma de fundação.

Na  mensagem  que  encaminha  a  proposição  em  exame,  o  chefe  do  Executivo

esclarece  que  “a  medida  tem  por  objetivo  promover  a  reestruturação  do  regime
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previdenciário dos servidores públicos do Estado de Minas Gerais, uma vez que, com

as  reformas  da  previdência  dos  servidores  públicos  tornou-se  a  alternativa  mais

adequada à modernização do Regime Próprio de Previdência”.

Ressalta o governador a reforma do sistema previdenciário nacional, por meio das

Emendas à Constituição da República de nº 20, de 1998, nº 41, de 2003, e nº 47, de

2005,  em  que  o  regime  de  previdência  complementar  para  o  servidor  público

ocupante  de  cargo  efetivo  foi  inserido  no  ordenamento  jurídico  como  uma  das

medidas tendentes à racionalização do sistema previdenciário brasileiro.  Aduz que

“cuidou  o  constituinte  reformador  de  estabelecer  que  a  instituição  prática  de  tal

regime pelos entes da Federação constitui condição para se estenderem os limites

máximos dos benefícios previstos para o Regime Geral de Previdência ao Regime

Próprio  de  Previdência  do  servidor  público,  como  estatui  o  §  15  do  art.  40  da

Constituição da República, com a redação dada pela citada Emenda 41, de 2003”.

Por ser oportuno, aqui temos o disposto no caput do art. 40 e seus §§ 14, 15 e 16,

da Lei Maior, cujos comandos devem ser observados para a instituição do regime de

previdência complementar de que trata a proposição.

“Art.  40 -  Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do

Distrito  Federal  e  dos  Municípios,  incluídas  suas  autarquias  e  fundações,  é

assegurado  regime  de  previdência  de  caráter  contributivo  e  solidário,  mediante

contribuição  do  respectivo  ente  público,  dos  servidores  ativos  e  inativos  e  dos

pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o

disposto neste artigo.

(…)

§ 14 - A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, desde que instituam

regime de previdência complementar para os seus respectivos servidores titulares de

cargo efetivo,  poderão fixar,  para o valor  das aposentadorias  e pensões a serem

concedidas pelo regime de que trata este artigo, o limite máximo estabelecido para os

benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201.

§ 15 - O regime de previdência complementar de que trata o § 14 será instituído por

lei de iniciativa do respectivo Poder Executivo, observado o disposto no art. 202 e

seus parágrafos, no que couber, por intermédio de entidades fechadas de previdência
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complementar,  de  natureza  pública,  que  oferecerão  aos  respectivos  participantes

planos de benefícios somente na modalidade de contribuição definida.

§ 16 - Somente mediante sua prévia e expressa opção, o disposto nos §§ 14 e 15

poderá ser aplicado ao servidor que tiver ingressado no serviço público até a data da

publicação  do  ato  de  instituição  do  correspondente  regime  de  previdência

complementar” (grifos nossos).

O  constitucionalista  José  Afonso  da  Silva,  em  seu  Comentário  contextual  à

Constituição, ao discorrer sobre os citados dispositivos assevera:

“Essas entidades da Federação, contudo, deverão instituir, como patrocinadoras,

regime de previdência complementar para os respectivos servidores, observadas as

normas gerais estabelecidas por lei complementar, de acordo com o disposto no art.

202. Não se trata de uma simples faculdade. Pois, nos termos do art. 40, § 15, com

redação da Emenda Constitucional 41/2003, esse regime será instituído por lei  de

iniciativa do respectivo Poder Executivo,  por intermédio de entidades fechadas de

previdência  complementar,  de  natureza  pública,  que  ofereçam  aos  participantes

(servidores) planos de benefícios somente na modalidade de contribuição definida, ou

seja, sob o regime de capitalização, segundo o qual o servidor contribuirá com base

em uma alíquota fixa, acumulando recursos até a data de sua aposentadoria, quando,

então, será feito um cálculo atuarial, estabelecendo o valor da aposentadoria a que

terá direito - caso em que só saberá o valor de sua aposentadoria no final da carreira,

mas  em  contrapartida,  esta  poderá  ser  até  superior  à  última  remuneração  ou

subsídio.” ( Malheiros Editores Ltda., 2012, 8. ed., p. 373 e 374).

É nesse contexto que a proposição em estudo pretende estruturar os planos de

benefícios a serem oferecidos aos servidores públicos pelo regime de previdência

complementar  ora  proposto,  na  modalidade  de  contribuição  definida  na  fase  de

acumulação de recursos e na fase de percepção dos benefícios.

É imperioso ressaltar que, por meio da Mensagem nº 563/2013, o governador do

Estado encaminhou a esta Casa Legislativa a proposta de emenda à Constituição do

Estado para alterar o § 15 do seu art. 14, cujo objetivo é possibilitar que o Estado crie

fundação com personalidade jurídica de direito privado para administrar e executar

plano  de  benefícios  do  regime de previdência  complementar  dos  seus servidores
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públicos. Trata-se de medida necessária para viabilizar o projeto de lei  em apreço

porque, conforme dispõe o mencionado dispositivo que se pretende alterar, somente

é permitido ao Estado instituir ou manter fundação com natureza de pessoa jurídica

de direito público.

Retomando  o  exame  da  proposição,  segundo  a  mensagem  do  governador,  a

sistemática da previdência complementar permitirá aos servidores optantes capitalizar

suas  contribuições  em  contas  individuais,  programando  o  valor  de  seu  benefício

futuro, ao escolher,  anualmente, a alíquota com a qual pretendem contribuir.  Além

disso, e se assim desejarem, os servidores terão a oportunidade de realizar aportes

extraordinários  com o intuito  de elevar  seu benefício  futuro,  sendo-lhes facultado,

ainda, a promoção de resgate parcial dos valores acumulados, quando da efetivação

de  sua  aposentadoria.  O  Estado,  como  patrocinador,  deverá  aportar  a  mesma

alíquota recolhida pelo servidor, limitada a 7,5% (sete vírgula cinco por cento). Isso se

verifica nos arts. 22 e 26 da proposição.

A  propósito,  cumpre  ressaltar  que  as  normas  gerais  estabelecidas  por  lei

complementar, conforme o disposto no art. 202 da Carta Federal, a que se refere o §

15 do art. 40, são a Lei Complementar nº 108, de 29 de maio de 2001, que regula as

relações  das  entidades  públicas  com  as  respectivas  entidades  fechadas  de

previdência complementar para os respectivos servidores, e a Lei Complementar nº

109, também de 29 de maio de 2001, que regula o regime de previdência privada

previsto no art. 202.

Noutras palavras, os princípios do regime de previdência complementar previstos

no art. 202 se aplicam aos servidores públicos titulares de cargos efetivos.

Para administrar o novo regime de previdência complementar, propõe-se a criação

da Fundação de Previdência Complementar do Estado de Minas Gerais - Prevcom-

MG -,  entidade fechada de previdência complementar,  de natureza pública e com

personalidade jurídica de direito privado, como determinam as Leis Complementares

Federais nºs 108 e 109 mencionadas.

Os arts. 4º a 21 da proposição cuidam, especialmente, da finalidade da fundação,

sua  natureza  jurídica,  estrutura  organizacional  constituída  de  um  Conselho

Deliberativo,  Conselho  Fiscal  e  Diretoria  Executiva,  da  gestão  dos  recursos
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garantidores, do regime jurídico de seu pessoal,  que será o previsto na legislação

trabalhista.

Quanto  à  criação  da  Prevcom-MG,  é  importante  ressaltar  que  a  proposição

pretende  a autorização da sua criação uma vez que,  por  força  da  sua natureza,

requer  autorização  legislativa,  conforme  o  disposto  no  art.  37,  inciso  XIX,  da

Constituição da República.

De acordo com o projeto, notadamente os incisos I e II do parágrafo único do seu

art.  5º,  a Prevcom-MG deverá se submeter à legislação federal  sobre licitações e

contratos administrativos na atividade-meio, vale dizer, de suporte à consecução de

suas  atividades  finalísticas  e  à  obrigatoriedade  de  concurso  público  para  a

contratação de pessoal, no caso de empregos permanentes, ou de processo seletivo,

em se tratando de emprego temporário, respeitados os princípios constitucionais da

administração pública e observadas as peculiaridades da gestão privada e o disposto

nos incisos XVI e XVII do art. 37 da Constituição da República,

Outra  questão  relevante,  também  destacada  na  mensagem  governamental,  diz

respeito à gestão dos  recursos da  Prevcom-MG, porquanto  essa entidade deverá

observar,  obrigatoriamente,  as  diretrizes  e  limites  prudenciais  estabelecidos  pelo

Conselho  Monetário  Nacional  -  CMN  -  e,  na  qualidade  de  entidade  fechada  de

previdência complementar, será fiscalizada e supervisionada pelo órgão fiscalizador

das  entidades  fechadas  de  previdência  complementar,  conforme  preveem,

respectivamente, os arts. 12 e 29 do projeto.

A  propósito,  o  órgão  responsável  por  fiscalizar  as  atividades  das  entidades

fechadas  de  previdência  complementar  (fundos  de pensão)  é  a  Superintendência

Nacional de Previdência Complementar - Previc -, autarquia vinculada ao Ministério

da Previdência Social. A Previc atua como entidade de fiscalização e de supervisão

das atividades das entidades fechadas de previdência complementar e de execução

das políticas para o regime de previdência complementar operado pelas entidades

fechadas  de  previdência  complementar,  observando,  inclusive,  as  diretrizes

estabelecidas  pelo  Conselho  Monetário  Nacional  e  pelo  Conselho  Nacional  de

Previdência Complementar.

É importante ressaltar  que os atuais  servidores ocupantes de cargo efetivo não
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serão  abrangidos  pelas  disposições  da  proposição  em  análise,  vale  dizer,  seus

benefícios continuarão a ser concedidos pelo Regime Próprio de Previdência Social,

nos termos da Lei  Complementar nº  64,  de 25 de março de 2002. Com efeito,  o

disposto no art. 3º do projeto aplica o limite máximo estabelecido para os benefícios

do  Regime  Geral  de  Previdência  Social,  de  que  trata  o  art.  201  da  Constituição

Federal,  apenas aos  servidores  e  membros de Poder  que tenham ingressado no

serviço  público  a  partir  da  data  da  instituição  do  Regime  de  Previdência

Complementar.  Ademais, não consta da proposição a hipótese de opção por esse

regime pelo servidor que tiver ingressado no serviço público até a data da publicação

do ato de sua instituição.

Por  derradeiro,  faz-se  mister  ressaltar  que  o  governador  do  Estado  propõe,

concomitantemente, extinguir o Fundo de Previdência do Estado de Minas Gerais -

Funpemg -,  por  meio  do Projeto de  Lei  Complementar  nº  54/2013,  buscando,  de

pronto, a racionalização necessária para alcançar a eficiência do sistema, sendo que

os  recursos  do  fundo  a  ser  extinto  serão  revertidos  ao  Fundo  Financeiro  de

Previdência  -  Funfip  -,  de  forma  a  resguardar  o  comando  do  art.  167,  XI,  da

Constituição Federal.

Pelo exposto, propomos, na conclusão deste parecer,  as Emendas nºs 1 a 3. A

Emenda nº 1 tem o simples intuito de aprimorar e dar mais clareza ao comando do

caput do art. 3º. Igualmente, a Emenda nº 2 propõe compatibilizar o disposto no § 4º

do art. 7º com os §§ 2º e 3º do mesmo artigo.

Por  conseguinte,  a  Emenda  nº  3  corrige  uma  impropriedade  do  art.  31,

notadamente com relação à autorização de abertura de créditos especiais, em caráter

excepcional, para atender às despesas decorrentes da execução da futura lei, uma

vez  que,  por  determinação  constitucional,  os  créditos  especiais  só  podem  ser

autorizados por lei especialmente destinada a isso, ex vi do inciso V do supracitado

art. 167.

Conclusão

Concluímos, pois, pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do Projeto de

Lei Complementar nº 53/2013 com as Emendas nºs 1 a 3, redigidas a seguir:
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EMENDA Nº 1

Dê-se ao “caput” do art. 3º a seguinte redação:

“Art.  3º  -  Aplica-se o limite  máximo estabelecido  para os  benefícios  do  Regime

Geral de Previdência Social - RGPS - de que trata o art.  201 da Constituição da

República às aposentadorias e pensões a serem concedidas pelo Regime Próprio de

Previdência Social do Estado de Minas Gerais aos servidores e membros de Poder a

que se refere o parágrafo único do art. 1º, que tenham ingressado no serviço público

do  Estado,  a  partir  da  data  de  início  da  vigência  do  Regime  de  Previdência

Complementar  instituído  por  esta  lei  complementar,  independentemente  de  sua

adesão a ele.

EMENDA Nº 2

O § 4º do art. 7º fica acrescido da seguinte expressão “observado o procedimento

dos §§ 2º e 3º deste artigo”.

EMENDA Nº 3

No  art.  31  substitua-se  a  expressão  “abrir,  em  caráter  excepcional,  créditos

especiais” por “aportar recursos”.

Sala das Comissões, 12 de novembro de 2013.

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

Henrique.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 54/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

O  Projeto  de  Lei  Complementar  no  54/2013,  do  governador  do  Estado,

encaminhado por meio da Mensagem nº 562/2013, “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  6/11/2013,  o  projeto  foi  distribuído  às

Comissões de Constituição e Justiça,  de Administração Pública e de  Fiscalização

Financeira e Orçamentária.

De acordo com o art. 192, combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno,

a  proposição foi  encaminhada a  esta  comissão para  receber  parecer  quanto  aos
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aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Fundamentação

A proposição em análise tem por  objetivo  promover  a reestruturação do regime

previdenciário dos servidores públicos do Estado, de modo a adequá-lo às reformas

da previdência pública implementadas em âmbito federal e à decorrente sistemática

do regime complementar de previdência dos servidores públicos, conforme consta da

mensagem que a acompanha.

O art.  1º  da  proposição extingue  o  Fundo de Previdência  do  Estado de Minas

Gerais - Funpemg -, instituído pela Lei Complementar nº 64, de 25 de março de 2002,

e reverte o total de seus recursos ao Fundo Financeiro de Previdência -  Funfip -,

instituído pela Lei Complementar nº 77, de 13 de janeiro de 2004, que sucederá o

Funpemg para todos os fins de direito.  O saldo apurado deverá ser destinado ao

pagamento de benefícios previdenciários do regime próprio de previdência social.

Em decorrência da extinção do Funpemg, o art. 2º altera os arts. 28, 36, 39, 50 e 57

da  Lei  Complementar  nº  64,  com  a  finalidade  de  compatibilizá-la  com  a  nova

realidade. Entre as alterações pretendidas e necessárias, destacamos a inclusão da

contribuição previdenciária do servidor público titular de cargo efetivo da Defensoria

Pública no rol do art. 50, que trata dos recursos a serem depositados no Funfip.

O art. 3º, por sua vez, estabelece que a Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz -,

a  Secretaria  de  Estado  de  Planejamento  e  Gestão  -  Seplag  -  e  o  Instituto  de

Previdência  dos  Servidores  do  Estado  de  Minas  Gerais  -  Ipsemg  adotarão  as

medidas necessárias à extinção do Funpemg. Entre as medidas complementares à

extinção  do  Funpemg,  destacamos  a  obrigatoriedade  da  prestação  de  contas

específica dos atos de gestão praticados desde a criação do fundo até a data da

transferência  de  seus  recursos.  Após  a  finalização  dos  trabalhos,  a  estrutura

administrativa superior do Funpemg deverá ser extinta.

A Lei  Complementar  nº  64,  que  instituiu  o  Regime  Próprio  de  Previdência  e

Assistência Social  dos servidores públicos do Estado, para efeitos previdenciários,

dividiu 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 ingressaram após essa data.
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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;  e  o  segundo  grupo  é  segurado  do  Fundo  de

Previdência do Estado de Minas Gerais - Funpemg.

Com a extinção do Funpemg,  o sistema previdenciário  passará  a  operar  sob a

lógica unificada do sistema de repartição simples, lembrando que atualmente o Funfip

responde pela ampla maioria dos benefícios já concedidos aos servidores públicos do

Estado.

A matéria objeto da proposição em estudo se insere no domínio da competência

legislativa estadual, conforme o disposto nos inciso I e XII do art. 24 da Constituição

da República,  que estabelece competência  concorrente  para  legislar  sobre  direito

financeiro e previdência social.

O art. 61, § 1º, II, “c”, estabelece ainda a competência privativa do governador do

Estado para a iniciativa de leis que tratem de regime jurídico dos servidores públicos

e aposentadoria.

No que concerne à iniciativa para deflagrar o processo legislativo,  nada há que

impeça a tramitação da proposição nesta Casa.

O projeto deve ainda obediência ao disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal -

Lei  Complementar  Federal  nº  101,  de  4  de  maio  de  2000.  A  respeito  disso,

informamos que, a princípio, não se verifica criação de despesa.  Não obstante,  a

adequação  dos  dados  apresentados  aos  comandos  da  Lei  de  Responsabilidade

Fiscal  será,  no  momento  oportuno,  analisada  pela  Comissão  de  Fiscalização

Financeira e Orçamentária.

No  intuito  de  adequar  o  projeto  à  técnica  legislativa  e  à  legislação  vigente,

apresentamos ao final do parecer as Emendas nºs 1 e 2.

A Emenda nº 1 visa compatibilizar a proposição com o disposto na Lei Federal nº

7.990, de 28 de dezembro de 1989. A Emenda nº 2, por sua vez, tem a finalidade de

corrigir erro na remissão a incisos da lei que se pretende alterar.

Conclusão

Concluímos, pois, pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do Projeto de

Lei Complementar nº 54/2013 com as Emendas nºs 1 e 2, a seguir redigidas.
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EMENDA Nº 1

Suprima-se o § 2º do art. 50 da Lei Complementar nº 64, de 2002, a que se refere o

art. 2º do projeto.

EMENDA Nº 2

Substituam-se, no inciso III do art. 51 da Lei Complementar nº 64, de 2002, a que

se refere o art. 2º do projeto, os termos “incisos I a III” por “incisos I a VII”.

Sala das Comissões, 12 de novembro de 2013.

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

Henrique - Tiago Ulisses - Rogério Correia (voto contrário) - Sávio Souza Cruz (voto

contrário).

PARECER PARA O 1º TURNO DA PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº

59/2013

Comissão Especial

Relatório

De autoria do governador do Estado, a proposta de emenda à Constituição em

epígrafe objetiva alterar o disposto no §1º do art. 128 da Constituição do Estado.

Publicada no Diário do Legislativo de 19/9/2013, a proposição foi distribuída a esta

comissão especial para receber parecer,  nos termos do disposto na alínea “a” do

inciso I do art. 111 do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em tela altera o disposto no §1º do art. 128 da Constituição do Estado,

que  dispõe sobre  o  modo de escolha  do advogado-geral  do  Estado,  de  modo a

“restringir  o  recrutamento  do  Advogado-Geral  ao  universo  de  Procuradores  da

Advocacia Pública do Estado”

Nos  termos  da  mensagem  enviada  pelo  governador  do  Estado  a  esta  Casa

Legislativa,  a  proposta  prestigia  “a  concepção  da  reforma  administrativa

implementada no Estado e amplamente conhecida como “choque de gestão”,  que

teve  como  um  de  seus  pilares  o  princípio  da  meritocracia  e  a  valorização  dos

servidores vocacionados para a causa pública”. Informou-se ainda que a Advocacia-

Geral  do Estado atualmente “conta com 465 Procuradores que se destacam pelo

grande conhecimento jurídico e pela notável experiência na advocacia pública”, de tal
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modo  que  “nada  mais  lógico  e  prudente  que  os  Procuradores  do  Estado  sejam

chefiados por um integrante da carreira da Advocacia Pública, em homenagem à boa

organização administrativa, à coerência e à continuidade do mister”.

No que concerne à iniciativa, a proposta de emenda apresentada pelo governador

compatibiliza-se com o disposto no inciso II do art. 64 da Constituição do Estado.

Além  disso,  a  matéria  constante  na  proposta  não  foi  rejeitada  ou  havida  por

prejudicada na sessão legislativa vigente, atendendo, assim, ao disposto no §5º do

art. 64 da Constituição do Estado.

Ademais, afere-se que o conteúdo da proposta de emenda não objetiva abolir ou

suprimir  as  cláusulas  pétreas  contidas  no  §  4º  do  art.  60  da  Constituição  da

República.

Com efeito, a proposta de emenda em tela propõe alterar o disposto no §1º do art.

128 da Constituição do Estado nos seguintes termos:

“Art. 128 - (…)

§ 1º - A Advocacia-Geral do Estado será chefiada pelo Advogado-Geral do Estado,

nomeado pelo Governador entre Procuradores do Estado, estáveis,  integrantes da

carreira da Advocacia Pública do Estado, maiores de trinta e cinco anos”.

Percebe-se que a alteração proposta ao texto constitucional substitui o modo de

escolha do chefe da Advocacia-Geral do Estado. No texto em vigor, o advogado-geral

do Estado é de livre nomeação pelo governador do Estado entre cidadãos maiores de

trinta e cinco anos, de notável saber jurídico e reputação ilibada. A alteração proposta

exige que a escolha seja feita entre integrantes da carreira, estáveis e maiores de 35

anos, mas, por outro lado, retira a necessidade de comprovação do notável saber

jurídico e da reputação ilibada.

Sob o ponto de vista da advocacia pública federal,  a Constituição da República

prevê  que  a  nomeação  do  advogado-geral  da  União  é  realizada  livremente  pelo

Presidente  da  República  dentre  cidadãos  maiores  de  35  anos,  de  notável  saber

jurídico e reputação ilibada. Segundo Alexandre de Moraes, justifica-se a livre escolha

atribuída ao chefe do Poder Executivo em razão “da necessária relação de confiança

entre representado (Presidente, como Chefe do Executivo Federal) e representante”

(Direito constitucional, 28ª ed., São Paulo, Atlas, pg. 666). A esse respeito manifestou-



746
____________________________________________________________________________

se  o  ministro  Maurício  Corrêa,  relator  originário  na  Ação  Direta  de

Inconstitucionalidade nº 2.581-3/SP (DJ 15/8/2008), em trecho de seu voto: “Não me

parece que o tema mereça maiores indagações, visto que se me afigura legítimo

poder  o Governador  do  Estado nomear  livremente o Procurador-Geral  do Estado,

observadas as exigências de conhecimento técnico e conduta moral relacionada com

o cargo, assim como a Constituição Federal assegurou ao Presidente da República a

livre nomeação do Advogado-Geral  da União 'dentre cidadãos maiores de trinta e

cinco anos, de notável saber jurídico e reputação ilibada' (...)”; contudo, considerando

a controvérsia a respeito da matéria, na referida ADI proposta pelo governador do

Estado  de  São  Paulo  -  em  que  se  questionou  a  expressão  de  dispositivo  da

Constituição Estadual que prevê que o procurador-geral  do Estado será nomeado

pelo governador, em comissão, “entre os Procuradores que integram a carreira” -, os

ministros, por maioria de votos, reconheceram a constitucionalidade da expressão

impugnada. Eis a ementa da ADI em referência:

“Ato normativo - Inconstitucionalidade. A declaração de inconstitucionalidade de ato

normativo pressupõe conflito evidente com dispositivo constitucional.

Projeto  de  lei  -  Iniciativa  -  Constituição  do Estado  -  Insubsistência.  A regra  do

Diploma Maior quanto à iniciativa do chefe do Poder Executivo para projeto a respeito

de certas matérias não suplanta o tratamento destas últimas pela vez primeira na

Carta do próprio Estado.

Procurador-geral do ESTADO - Escolha entre os integrantes da carreira. Mostra-se

harmônico com a Constituição Federal preceito da Carta estadual prevendo a escolha

do Procurador-Geral do Estado entre os integrantes da carreira”.

Os argumentos do voto-vista do ministro Sepúlveda Pertence na ADI em referência

são plenamente cabíveis para fundamentar a aprovação da proposta de emenda em

exame, razão pela qual  os transcrevemos parcialmente:  “Não creio que o modelo

federativo  brasileiro  obrigue  ao  Estado-membro  copiar  o  comando  constitucional

relativo à nomeação do Advogado-Geral da União; também não me impressiona que

o teor do comando do art. 132, da Constituição, ao prever que 'os Procuradores dos

Estados … exercerão a representação judicial e a consultoria jurídica das respectivas

unidades', limite a Constituição Estadual à regulamentação da escolha do Procurador-
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Geral dentre aqueles de carreira: é que não há, na Constituição Federal, nenhuma

referência ao Procurador-Geral especificamente.” (grifos nossos)

(…)

Interessante notar o impacto do modelo federativo adotado pela Constituição no

que toca a advocacia pública. Quanto ao ente federado União, a Constituição cria a

figura e estabelece as premissas da nomeação do Advogado-Geral (art. 111, §1º, CF).

Ao  Advogado-Geral  da  União,  por  exemplo,  é  atribuído  o  dever  de  defender  as

normas impugnadas abstratamente.

Quanto  aos  entes  Estados-membros  e  Distrito  Federal,  somente  se  cria,

constitucionalmente,  as  Procuradorias,  em especial  a  carreira de  procurador,  sem

qualquer  comando  relativo  ao  Procurador-Geral  (art.  132  e  parágrafo  único,  CF).

Quanto aos Municípios, apesar de serem entes federados, nem mesmo a figura da

procuradoria.

Assim,  a  criação  da  carreira  de  procurador  de  estado é  constitucionalmente

positivada  e  por  isso  não  pode  a  Constituição  local  divergir  dos  critérios  que  a

Constituição  Federal  estabelece  (organização  em  carreira,  ingresso  por  concurso

público de provas e títulos com a participação da OAB e estabilidade após três anos);

contudo,  a  Constituição Federal  é  silenciosa quanto  ao  critério  de  nomeação  -  e

mesmo estrutura - do Procurador-Geral.”

A ausência,  pois,  de  comando  normativo  inserto  na  Constituição  da  República

quanto ao modo de escolha do procurador-geral - chefe das Procuradorias Estaduais

- permite-nos concluir que Constituição Estadual poderá prever requisitos, como é o

caso da proposta de emenda em exame, que condicionem a escolha do governador a

membros da carreira da Procuradoria Estadual.

Parece-nos também que a exclusão do dispositivo constitucional que se pretende

alterar dos requisitos de “notável saber jurídico e reputação ilibada” parece plausível,

considerando que tais exigências já estariam contempladas no momento em que o

procurador  do Estado é nomeado para o cargo em virtude de sua aprovação em

concurso  público.  Além  disso,  juridicamente  adequada  é  a  previsão,  no  texto  da

emenda, da exigência de que a escolha seja realizada entre membros estáveis da

carreira da Advocacia Pública,  considerando-se a conclusão do estágio probatório



748
____________________________________________________________________________

garantirá, a priori, a permanência do procurador do Estado no serviço público.

Conclusão

Em  face  do  exposto,  opinamos  pela  aprovação  da  Proposta  de  Emenda  à

Constituição nº 59/2013.

Sala das Comissões, 12 de novembro de 2013.

Sebastião Costa, presidente - Lafayette de Andrada, relator - Duilio de Castro.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.647/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

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

Mensagem  nº  552/2013,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  “reajusta  o  subsídio  das

carreiras do Grupo de Atividades de Educação Básica e dá outras providências”.

Publicado  no  Diário  do  Legislativo de  31/10/2013,  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. 18, combinado com o art. 102, III, “a”, do

Regimento  Interno,  analisar  a  matéria  quanto  aos  seus  aspectos  de  juridicidade,

constitucionalidade e legalidade.

Fundamentação

A proposição em estudo, em seu art. 1º, reajusta em 5%, a partir de 1º de outubro

de 2013, os subsídios das carreiras do Grupo de Atividades de Educação Básica, de

que trata o Anexo I  da Lei nº 18.975, de 29 de junho de 2010,  e da carreira  de

Professor de Ensino Médio e Tecnológico, de que trata o Anexo VII da Lei nº 20.591,

de 28 de dezembro de 2012.

Nos termos do art. 2º, aplica-se o referido reajuste às vantagens pessoais a que se

referem o § 3º do art. 4º da Lei nº 18.975, de 2010, e o § 6º do art. 11 da Lei nº

20.591,  de  2012,  e  aos  servidores  inativos  e  aos  pensionistas  que  fazem  jus  à

paridade, nos termos da Constituição da República e da legislação vigente.

Em seu art. 3º, o projeto concede uma antecipação de progressão na carreira ao

servidor  ocupante  de  cargo  de  provimento  efetivo  das  carreiras  do  Grupo  de

Atividades de Educação Básica, de que trata a Lei nº 15.293, de 5 de agosto de 2004,
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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.

A progressão em tela será cumulativa com a revisão de posicionamento prevista

nos arts. 1º e 16 da Lei nº 19.837, de 2011, e não repercutirá no valor da Vantagem

Temporária de Antecipação de Posicionamento - VTAP -, a que se refere o § 1º do art.

17 da Lei nº 19.837, de 2011 ( §§ 2º e 4º do art. 3º ).

Nos termos do § 1º do art. 3º, a referida antecipação terá vigência a partir de 1º 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.

Já o §3º do citado artigo estabelece que 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% ao valor da remuneração, sendo esse valor acrescido à respectiva vantagem

pessoal nominalmente identificada.

E ainda, segundo o § 5º, o disposto no artigo em questão 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.  7º  da  Lei  Complementar  nº  100,  de  5  de

novembro de 2007.

Por fim, o art. 4º da proposição altera o caput do art. 19 da Lei nº 19.837, de 2011,

que passa a dispor que o tempo de serviço compreendido entre 1º 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 partir de 1º de janeiro de 2014 e de promoções com vigência a partir de 1º

de janeiro  de  2016,  observados os  requisitos  para  o desenvolvimento na carreira

previstos na legislação vigente e o disposto em regulamento.

Em primeiro  lugar,  cumpre  destacar  que o  inciso  III  do  art.  66  da  Constituição

Estadual  confere  ao  governador  do  Estado a  iniciativa  para  propor  leis  versando

sobre o regime jurídico e a política remuneratória dos seus servidores. A regra de

iniciativa, portanto, resta observada.

O projeto promove alterações em regime remuneratório. Neste ponto é importante



750
____________________________________________________________________________

lembrar  que,  consoante  entendimento  pacífico  do  Supremo  Tribunal  Federal,  o

servidor público não possui  direito  adquirido ao regime jurídico (MS 24.875,  RMS

21.789).

E, ainda, o art. 39 da Constituição da República, com a redação dada pela Emenda

Constitucional nº 19, de 1998, prevê que a fixação dos padrões de vencimento e dos

demais  componentes  do  sistema remuneratório  observará  a  natureza,  o  grau  de

responsabilidade  e  a  complexidade  dos  cargos,  bem  como  os  requisitos  para  a

investidura no cargo.

É evidente que as medidas  previstas  no projeto  vão ao encontro  dos preceitos

constitucionais vigentes bem como dos anseios dos servidores públicos estaduais.

Ressaltamos, ainda, que a implementação das medidas previstas na proposição

acarretará  aumento  de  despesa  com  pessoal.  Desse  modo,  é  necessária  a

observância da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000, a chamada

Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF -, que, em seu art. 18, conceitua despesa com

pessoal e que estabelece limites para os referidos gastos, nos arts. 19 e 20.

O art. 16 da LRF exige que qualquer ato que acarrete aumento de despesa seja

acompanhado da estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que

deve entrar em vigor e nos dois exercícios subsequentes bem como da declaração do

ordenador de despesa de que o aumento pretendido tem adequação orçamentária e

financeira com a Lei Orçamentária Anual, compatibilidade com o Plano Plurianual de

Ação Governamental e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias.

A esse respeito, informamos que a adequação aos comandos da LRF e o relatório

de impacto financeiro serão analisados pela Comissão de Fiscalização Financeira e

Orçamentária, no momento oportuno.

Ressalte-se que o reajuste previsto deve observar, ainda, o disposto no art. 169 da

Constituição Federal, segundo o qual a concessão de qualquer vantagem ou aumento

de remuneração só poderá ser feita se houver prévia dotação orçamentária suficiente

para  atender  às  projeções  de  despesa  com  pessoal  e  aos  acréscimos  dela

decorrentes e se houver autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Assim sendo, entendemos que o projeto sob comento está em consonância com os

preceitos constitucionais e legais vigentes.
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Por fim, apresentamos ao final do parecer substitutivo, aprimorando a redação do

projeto, mantendo-se, no entanto, as medidas propostas.

Conclusão

Com  fundamento  nas  razões  expostas,  concluímos  pela  juridicidade,

constitucionalidade  e  legalidade  do  Projeto  de  Lei  nº  4.647/2013  na  forma  do

Substitutivo nº 1, a seguir redigido.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Reajusta o subsídio das carreiras do Grupo de Atividades de Educação Básica e dá

outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Ficam reajustados em 5% (cinco por cento), a partir de 1º de outubro de

2013, os valores das seguintes tabelas de subsídio de carreiras do Poder Executivo:

I - tabelas referentes às carreiras de Professor de Educação Básica, Especialista

em Educação Básica, Analista de Educação Básica, Assistente Técnico de Educação

Básica,  Assistente  Técnico  Educacional,  Analista  Educacional,  Assistente  de

Educação e  Auxiliar  de  Serviços de Educação Básica,  pertencentes  ao  Grupo de

Atividades de Educação Básica, constantes no Anexo I da Lei nº 18.975, de 29 de

junho de 2010;

II  -  tabela  referente  à  carreira  de  Professor  de  Ensino  Médio  e  Tecnológico,

constante no Anexo VII da Lei nº 20.591, de 28 de dezembro de 2012.

Parágrafo único - O Poder Executivo republicará as tabelas a que se refere o caput

com os valores decorrentes da aplicação dos reajustes de que trata este artigo.

Art. 2º - Os reajustes de que trata o art. 1º aplicam-se às vantagens pessoais a que

se referem o § 3º do art. 4º da Lei nº 18.975, de 2010, e o § 6º do art. 11 da Lei nº

20.591, de 2012.

Art. 3º - Os reajustes de que trata o art. 1º estendem-se aos servidores inativos e

aos pensionistas que fazem jus à paridade, nos termos da Constituição da República

e da legislação pertinente.

Art.  4º  -  O  caput do art.  19 da Lei  nº  19.837,  de 2011,  passa a vigorar  com a

seguinte redação, e ficam acrescentados à mesma lei os seguintes arts. 19-A e 19-B:

“Art. 19 - Para os servidores das carreiras do Grupo de Atividades de Defesa Social
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de que trata esta lei, o tempo de serviço compreendido entre 1º 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 e promoções

com vigência  a  partir  de  1º  de janeiro  de  2016,  observados  os requisitos  para o

desenvolvimento  na  carreira  previstos  na  legislação  vigente  e  o  disposto  em

regulamento.

(...)

Art. 19-A - Para os servidores das carreiras do Grupo de Atividades de Educação

Básica de que trata esta lei, o tempo de serviço compreendido entre 1º 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 promoção

com vigência  a  partir  de  1º  de janeiro  de  2016,  observados  os requisitos  para o

desenvolvimento  na  carreira  previstos  na  legislação  vigente  e  o  disposto  em

regulamento.

Parágrafo único -  Na aplicação do disposto no  caput,  a contagem de tempo de

efetivo  exercício  para  efeito  de  promoção  não  será  interrompida  em  função  do

reposicionamento na tabela de subsídio de que trata esta lei, observado o disposto no

regulamento.

Art.  19-B  -  Em  função  do  reposicionamento  na  tabela  de  subsídio,  para  os

servidores das carreiras do Grupo de Atividades de Educação Básica de que trata

esta lei, o tempo de efetivo exercício para efeito de progressão será contado a partir

de  1º  de  janeiro  de  2012,  observados  os  requisitos  para  o  desenvolvimento  na

carreira previstos na legislação vigente e o disposto em regulamento.

§ 1º - Na hipótese de concessão de progressão, esta será cumulativa com a revisão

de posicionamento prevista nos arts. 1º e 16 desta lei.

§ 2º - O servidor que estiver posicionado no grau P de qualquer dos níveis das

carreiras do Grupo de Atividades de Educação Básica e implementar os requisitos

para a progressão terá um acréscimo de 2,5% (dois vírgula cinco por cento) sobre o

valor  da  remuneração,  a  ser  adicionado  a  sua  vantagem  pessoal  nominalmente

identificada.

§ 3º - A concessão de progressão não repercutirá no valor da Vantagem Temporária
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de Antecipação de Posicionamento - VTAP -, a que se refere o § 1º do art. 17 desta

lei.”.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos,

relativamente ao reajuste de que trata o art. 1º, a 1º de outubro de 2013.

Sala das Comissões, 12 de novembro de 2013.

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

de Castro - Gustavo Perrella - André Quintão - Rogério Correia.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.647/2013

Comissão de Administração Pública

Relatório

De autoria do governador do Estado, o Projeto de Lei nº 4.647/2013 “reajusta o

subsídio  das  carreiras  do  Grupo  de  Atividades  de  Educação  Básica  e  dá  outras

providências”.

Publicada no  Diário do Legislativo de 31/10/2013, a proposição foi distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça,  de Administração Pública e de  Fiscalização

Financeira e Orçamentária.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade da proposição.

Cumpre agora a esta comissão examinar o mérito do projeto de lei em exame.

Fundamentação

A proposição em análise reajusta, em seu art. 1º, em 5%, a partir de 1° de outubro

de 2013, os subsídios das 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, e da 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.

Em seu art. 3º, o projeto concede uma antecipação de progressão na carreira 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.

A progressão em tela será cumulativa com a revisão de posicionamento prevista
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nos arts. 1º e 16 da Lei nº 19.837, de 2011, e 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 (§§ 2º e 4º do art. 3º).

Nos termos do § 1º do art. 3º, a referida antecipação 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.

O  §  3º  do  citado  artigo,  por  sua  vez,  estabelece  que  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% ao valor da remuneração, sendo esse valor acrescido à respectiva

vantagem pessoal nominalmente identificada.

Nos termos do § 5º,  o disposto no artigo em questão 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.

Por fim, o art. 4º do projeto altera o caput do art. 19 da Lei nº 19.837, de 2011, que

passa a dispor que 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

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.

Vê-se  que  as  medidas  previstas  no  projeto  pretendem  valorizar  os  citados

profissionais,  estando  em  consonância  com  a  política  adotada  pelo  governo  de

melhoria  da  qualidade  do  ensino  no  Estado.  Lembramos  que  é  ponto  pacífico  a

existência  de  relação  entre  remuneração e  desempenho  profissional,  que  implica

eficiência  do  setor  público  e  efetividade  nos  resultados  das  políticas  públicas

implementadas pelo Estado.

Não podemos esquecer que a educação é direito de todos e dever do Estado e da

família e deve ser promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando
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ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e

sua qualificação para o trabalho.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  aprimorou  o  projeto,  tendo  apresentado

substitutivo, tornando sua redação mais clara e precisa, motivo pelo qual decidimos

acatá-lo integralmente.

Conclusão

Em face do exposto,  somos pela  aprovação,  no  1º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº

4.647/2013 na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição

e Justiça.

Sala das Comissões, 12 de novembro de 2013.

Gustavo Corrêa, presidente - Leonardo Moreira, relator - Rogério Correia - Sargento

Rodrigues - Inácio Franco - Adalclever Lopes - Antônio Carlos Arantes.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 14 DE NOVEMBRO DE 2013

ATAS

ATA DA 82ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 12/11/2013

Presidência dos Deputados Ivair Nogueira e Neider Moreira

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

Correspondência: Mensagem nº 568/2013 (encaminhando substitutivo ao Projeto de

Lei  nº  4.441/2013),  do governador do Estado - Propostas de Ação Legislativa nºs

1.868 a 1.870/2013, do Parlamento Jovem de Minas 2013 - Ofícios - 2ª Fase (Grande

Expediente): Apresentação de Proposições: Proposta de Emenda à Constituição nº

63/2013 -  Projeto de Lei  Complementar  nº  55/2013 -  Projetos de Lei  nºs  4.681 a

4.692/2013 -  Projetos  de Resolução nºs  4.693 e 4.694/2013 -  Requerimentos nºs

6.245  a  6.278/2013  -  Requerimentos  dos  deputados  Celinho  do  Sinttrocel,  Sávio

Souza Cruz (7) e Duarte Bechir (3) - Comunicações: Comunicações das Comissões

de Segurança Pública e de Transporte e dos deputados Hely Tarqüínio e Celinho do

Sinttrocel - Oradores Inscritos: Discursos dos deputados Tony Carlos, André Quintão

e João Leite - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições - Acordo de

Líderes;  Decisão  da  Presidência  -  Comunicação  da  Presidência  -  Leitura  de

Comunicações - Inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos - Palavras

do Presidente - Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento

- Comparecem os deputados e as deputadas:

Ivair Nogueira - Neider Moreira - Alencar da Silveira Jr. - Adalclever Lopes - Ana

Maria Resende - André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Antonio

Lerin - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão - Bosco -  Carlos Henrique - Celinho do

Sinttrocel - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Duarte Bechir  - Duilio de Castro -

Elismar  Prado  -  Fabiano  Tolentino  -  Fábio  Cherem  -  Gilberto  Abramo -  Glaycon

Franco - Gustavo Corrêa - Hélio Gomes - Inácio Franco - Jayro Lessa - João Leite -

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

Carneiro - Maria Tereza Lara - Mário Henrique Caixa - Marques Abreu - Paulo Lamac
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- Rogério Correia - Romel Anízio - Rômulo Veneroso - Rosângela Reis - Sargento

Rodrigues - Sávio Souza Cruz -  Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite -  Tenente

Lúcio - Tiago Ulisses - Tony Carlos - Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda - Zé Maia.

Abertura

O presidente (deputado Neider Moreira) - 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 Bosco,  2º-secretário  ad hoc,  procede à  leitura  da  ata  da  reunião

anterior, que é aprovada sem restrições.

O  presidente  (deputado  Ivair  Nogueira)  -  Com  a  palavra,  o  deputado  Neider

Moreira,  2º-secretário,  nas  funções  de  1º-secretário,  para  proceder  à  leitura  da

correspondência.

Correspondência

- O  deputado  Neider  Moreira,  2º-secretário,  nas  funções  de  1º-secretário,  lê  a

seguinte correspondência:

“MENSAGEM Nº 568/2013*

Belo Horizonte, 11 de novembro de 2013.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Tenho  a  honra  de  encaminhar  a  Vossa Excelência,  para  exame dessa  egrégia

Assembleia Legislativa, Substitutivo ao Projeto de Lei nº 4.441, de 2013, que extingue

o Departamento Estadual de Telecomunicações - DETEL - e dá outras providências.

O Substitutivo visa promover ajustes no projeto de lei com o objetivo de aprimorar o

texto original enviado a essa Assembleia.

São essas, Senhor Presidente, as razões que me levam a propor as emendas ao

Projeto de Lei nº 4.441, de 2013.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.
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SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI Nº 4.441/2013

Altera  a  vinculação  e  a  estrutura  orgânica  do  Departamento  Estadual  de

Telecomunicações - DETEL - e dá outras providências.

Art. 1º - O inciso IV do art. 12 da Lei Delegada 179, de 1º de janeiro de 2011, passa

a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 12 - (...)

IV - à Secretaria de Estado de Cultura:

(...)

f)  a  autarquia  Departamento  Estadual  de  Telecomunicações  de  Minas  Gerais  -

DETEL - MG.”.

Art. 2º - O art. 165 da Lei Delegada nº 180, de 20 de janeiro de 2011, que dispõe

sobre as finalidades e competências do Departamento Estadual de Telecomunicações

- DETEL -, passa a vigorar com as seguinte redação:

“Art.  165  -  O  Departamento  Estadual  de  Telecomunicações  de  Minas  Gerais  -

DETEL -, a que se refere a alínea “f” do inciso IV do art. 12 da Lei Delegada nº 179,

de  2011,  tem  por  finalidade  executar  e  fiscalizar  a  política  estadual  de

telecomunicações formulada pela Secretaria de Estado de Cultura,  competindo-lhe

elaborar  e  executar  plano,  programa  e  projetos  referentes  à  repetição  e  à

retransmissão de sinais de televisão.”.

Art. 3º - O art. 166 da Lei Delegada nº 180, de 2011, que dispõe sobre a estrutura

orgânica do DETEL, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 166 - O DETEL tem a seguinte estrutura orgânica básica:

I - Direção Superior:

a) Diretor-Geral;

II - Unidades Administrativas:

a) Gabinete; e

b) Diretoria de Manutenção.

Parágrafo  único  -  A Secretaria  de  Estado de  Cultura  prestará  apoio  logístico  e

operacional para o funcionamento do DETEL.”.

Art. 4º - O art. 81 da Lei Delegada nº 180, de 2011, passa a vigorar com a seguinte

redação:
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“Art. 81 - (...)

IX - elaborar e executar plano, programa e projetos referentes à telefonia rural;

X - exercer atividades correlatas.”.

Art. 5º - O art. 91 da Lei Delegada nº 180, de 2011, passa a vigorar com a seguinte

redação:

“Art. 91 - (...)

IX - elaborar e executar plano, programa e projetos referentes à comunicação de

dados;

X - exercer atividades correlatas.”.

Art. 6º - O art. 113 da Lei Delegada nº 180, de 2011, passa a vigorar com a seguinte

redação:

“Art. 113 - Integram a área de competência da Secretaria de Estado de Cultura:

(...)

II - por vinculação:

(...)

e) a Rádio Inconfidência Ltda.;

f)  a  autarquia  Departamento  Estadual  de  Telecomunicações  de  Minas  Gerais  -

DETEL - MG.”.

Art. 7º - O art. 118 da Lei Delegada nº 180, de 2011, passa a vigorar com a seguinte

redação:

“Art. 118 - A Fundação TV Minas - Cultural e Educativa - TV MINAS -, a que se

refere a alínea “c” do inciso IV do art. 12 da Lei Delegada nº 179, de 2011, tem por

finalidade formular, executar e fiscalizar a política estadual de telecomunicações, bem

como promover, por meio da televisão e sem fins comerciais, a difusão de atividades

culturais, a promoção da cidadania e a integração do Estado, em consonância com as

diretrizes estabelecidas pela SEC, competindo-lhe:

I  -  executar,  direta  ou  indiretamente,  por  meio  de  contratos,  convênios  ou

instrumentos congêneres com instituições públicas ou privadas, a política estadual

estabelecida para a televisão cultural e educativa;

II - gerir o conteúdo da programação de televisão cultural e educativa, garantindo a

fiel observância das leis;
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III - articular suas atividades com as de centros universitários estaduais, nacionais e

internacionais, com as dos setores administrativos do Estado e com as de segmentos

da  sociedade,  bem  como  manter  intercâmbio  com  outros  sistemas  de  televisão

educativa;

IV  -  difundir  as  políticas  cultural,  educativa,  econômica,  social,  esportiva  e

administrativa  desenvolvidas  por  órgãos  e  entidades  da  administração  pública

estadual e por segmentos sociais;

V - elaborar e executar plano, programa e projetos referentes à radiodifusão sonora,

bem  como  os  referentes  às  comunicações  oficiais  e  centrais  de  comunicações

privativas do Estado;

VI  -  promover  processo  de  licitação  para  aquisição,  arrendamento  mercantil,

locação  e  alienação  de  equipamentos  e  material  utilizado  em  telecomunicações,

destinado a órgão público da Administração direta;

VII  -  prestar  serviços  de  assessoria  em  engenharia  de  telecomunicações  aos

órgãos e entidades da Administração Pública, em todas as fases de execução de

programa de telecomunicações.”.

Art. 8º - A Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - SECTES

- sucederá o DETEL nos contratos, convênios e demais direitos e obrigações que ele

tenha contraído no desempenho de suas competências relativas à comunicação de

dados, em razão do disposto no art. 5º

Parágrafo  único  -  Ficam  transferidos  para  a  SECTES  os  arquivos,  as  cargas

patrimoniais, a execução dos contratos, convênios, acordos e outras modalidades de

ajustes  celebrados pelo  DETEL relativos à comunicação de dados,  até a data da

publicação desta lei.

Art.  9º  -  A Fundação  TV Minas  sucederá  o  DETEL nos  contratos,  convênios  e

demais  direitos  e  obrigações  que  ele  tenha  contraído  no  desempenho  de  suas

competências  relativas  à  radiodifusão  sonora,  bem  como  os  referentes  às

comunicações oficiais e centrais de comunicações privativas do Estado, em razão do

disposto no art. 6º.

Parágrafo único - Ficam transferidos para a Fundação TV Minas os arquivos, as

cargas  patrimoniais,  a  execução  dos  contratos,  convênios,  acordos  e  outras
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modalidades de ajustes celebrados pelo DETEL relativos à radiodifusão sonora, bem

como os referentes às comunicações oficiais e centrais de comunicações privativas

do Estado, até a data da publicação desta lei.

Art.  10  -  A Fundação  Rural  Mineira  -  RURALMINAS -  sucederá  o  DETEL nos

contratos,  convênios  e  demais  direitos  e  obrigações  que  ele  tenha  contraído  no

desempenho de suas competências relativas à telefonia rural, em razão do disposto

no art. 4º.

Parágrafo único - Ficam transferidos para a RURALMINAS os arquivos, as cargas

patrimoniais, a execução dos contratos, convênios, acordos e outras modalidades de

ajustes celebrados pelo DETEL relativos à telefonia rural, até a data da publicação

desta lei.

Art.  11  -  Ficam extintos,  no  quadro  de  cargos  de  provimento  em  comissão  do

DETEL, os seguintes cargos:

I - de Administração Superior, de que trata o § 1º do art. 1º da Lei Delegada nº 175,

de 26 de janeiro de 2007:

a) um Vice-Diretor Geral;

b) dois Diretores;

II  -  do  Grupo  de  Direção  e  Assessoramento  da  Administração  autárquica  e

fundacional do Poder Executivo - DAI -, de que trata o art. 1º da Lei Delegada nº 175,

de 2007, consideradas as alterações efetuadas nos termos do art. 14 da referida Lei

Delegada:

a) dois DAI-3;

b) dois DAI-4;

c) dezessete DAI-10;

d) um DAI-11;

e) dez DAI-13;

f) dois DAI-17;

g) um DAI-19;

h) um DAI-20.

Art. 12 - Ficam extintas as seguintes gratificações temporárias estratégicas, a que

se refere a Lei Delegada nº 175,  de 2007,  destinadas ao DETEL,  observadas as
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alterações efetuadas de acordo com o previsto no artigo 14 da referida Lei Delegada.

I - seis GTEI-1;

II - uma GTEI-2.

Art.  13 -  Ficam transferidos para a Fundação TV Minas os seguintes cargos do

Grupo de Direção e Assessoramento da Administração autárquica e fundacional do

Poder Executivo - DAI - e gratificações temporárias estratégicas - GTE -, a que se

refere  a  Lei  Delegada  nº175,  de  2007,  destinados  ao  DETEL,  observadas  as

alterações efetuadas nos termos do art. 14 da referida Lei Delegada:

I - cargos do Grupo de Direção e Assessoramento da Administração Autárquica e

Fundacional do Poder Executivo:

a) dois DAI-4;

b) quatro DAI-10;

c) dois DAI-13;

II - Gratificações Temporárias Estratégicas:

a) cinco GTEI-1;

b) duas GTEI-2;

c) uma GTEI-4.

Art.  14  -  Fica  criado,  no  Quadro  de  Cargos  de  Provimento  em  Comissão  da

Fundação TV Minas, um cargo de provimento em comissão de Diretor, na forma do

Anexo I desta lei.

Art.  15 -  Ficam criados,  no Quadro de Cargos de Provimento em Comissão da

Secretaria  de  Estado  de  Ciência,  Tecnologia  e  Ensino  Superior  -  SECTES  -,  os

seguintes cargos do Grupo de Direção e Assessoramento da Administração Direta do

Poder Executivo - DAD -, de que trata o art. 1° da Lei Delegada n° 174, de 2007:

I - um DAD-4;

II - um DAD-3.

Art.  16  -  Os  cargos  e  gratificações  temporárias  estratégicas  criados,  lotados,

transferidos e extintos por esta lei serão identificados em decreto.

Art. 17- Em função do disposto nos arts. 10 a 14 desta lei, o itens V.4 e V.33 do

Anexo V da Lei Delegada nº 175, de 2007, passam a vigorar na forma do Anexo I

desta lei, observadas as alterações efetuadas nos termos do art. 14 da referida Lei



764
____________________________________________________________________________

Delegada.

Art. 18 - As carreiras a que se referem os incisos XVII, XVIII e XX do art. 1º da Lei

nº 15.468, de 13 de janeiro de 2005, passam a compor o Grupo de Atividades da

Cultura de que trata a Lei nº 15.467, de 13 de janeiro de 2005.

§ 1º - Os cargos das carreiras a que se referem o caput ficam lotados na Fundação

TV MINAS e serão extintos com a vacância.

§ 2º - Os servidores ocupantes dos cargos de provimento efetivo e detentores de

função pública das carreiras a que se refere o caput, lotados no DETEL, na data de

publicação desta lei, ficam transferidos para o quadro de pessoal da Fundação TV

MINAS.

Art. 19 - Ficam acrescentadas ao inciso III do art. 3º da Lei nº 15.467, de 2005, as

seguintes alíneas “d”, “e” e “f”:

“Art. 3º - (...)

III - (...)

d) Auxiliar Administrativo de Telecomunicações;

e) Assistente Administrativo de Telecomunicações;

f) Gestor de Telecomunicações;”.

Art.  20 -  O art.  13 da Lei  nº  15.467, de 2005,  passa a vigorar com a seguinte

redação:

“Art.  13  -  Não haverá  ingresso nas  carreiras  de Auxiliar  de  Cultura,  Auxiliar  de

Gestão Artística, Auxiliar de Gestão, Proteção e Restauro, Auxiliar Administrativo de

Telecomunicações,  Assistente  Administrativo  de  Telecomunicações  e  Gestor  de

Telecomunicações.”.

Art. 21 - Fica acrescentado ao Anexo I da Lei nº 15.467, de 2005, os itens I.1.7,

I.1.8 e I.1.9, na forma do Anexo II desta lei.

Art. 22 - Fica acrescentado ao Anexo II da Lei nº 15.467, de 2005, os itens II.1.7,

II.1.8 e II.1.9, na forma do Anexo III desta lei.

Art. 23- O item III.1 do Anexo III da Lei nº 15.467, de 2005, passa a vigorar na forma

do Anexo IV desta lei.

Art. 24 - As tabelas de vencimento básico do item VIII.6 do Anexo VIII da Lei nº

15.961, de 2005, passam a compor o item VII.1 do Anexo VII da referida lei, na forma
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do Anexo V desta lei.

Art. 25 - Ficam revogados:

I - a alínea “d, do inciso VII do art. 12 da Lei Delegada nº 179, de 1º de janeiro de

2011;

II - a alínea “a” do inciso II do art. 159 da Lei Delegada nº 180, de 20 de janeiro de

2011.

Art. 26 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a

partir de 1º de janeiro de 2014.

ANEXO I

(A QUE SE REFERE O ART. 16 DA LEI Nº , DE DE DE 2013)

“ANEXO V

(a que se referem o § 3º do art. 2º e os arts. 10, 11, 16, 17 e 18 da Lei Delegada nº

175, de 26 de janeiro de 2007)

QUANTITATIVO DE CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO, DE FUNÇÕES

GRATIFICADAS ESPECÍFICAS E DE GRATIFICAÇÕES TEMPORÁRIAS

ESTRATÉGICAS CRIADAS E EXTINTAS E SUA CORRELAÇÃO

(...)

V.4  -  DEPARTAMENTO  ESTADUAL  DE  TELECOMUNICAÇÕES  DE  MINAS

GERAIS - DETEL

V.4.1 - CARGOS EM COMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR

* - O quantitativo de cargos em comissão da administração superior foi publicado no

Diário do Legislativo, de 14.11.2013.

V.4.2 - CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO

* - O quantitativo de cargos de provimento em comissão foi publicado no Diário do

Legislativo, de 14.11.2013.

......................................................................

V.33 - Fundação TV Minas Cultural e Educativa - TV Minas

V.33.1 - Cargos em Comissão da Administração Superior

* - O quantitativo de cargos em comissão da administração superior foi publicado no

Diário do Legislativo, de 14.11.2013.

V.33.2 - Quantitativo de Cargos de Provimento em Comissão do Grupo de Direção e
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Assessoramento - DAI

* - O Quantitativo de Cargos de Provimento em Comissão do Grupo de Direção e

Assessoramento - DAI foi publicado no Diário do Legislativo, de 14.11.2013.

Funções Gratificadas - FGI

* - O quadro com o Quantitativo de Funções Gratificadas - FGI foi  publicado no

Diário do Legislativo, de 14.11.2013.

Gratificações Temporárias Estratégicas - GTE

* - O quadro com o Quantitativo de Gratificações Temporárias Estratégicas - GTE foi

publicado no Diário do Legislativo, de 14.11.2013.

ANEXO II

(A QUE SE REFERE O ART. 20 DA LEI Nº , DE DE DE 2013)

“ANEXO I

(A QUE SE REFEREM OS ARTS. 1º, 25, 26, 28, 29, 31, 34, 36, 37, 41, 43 E 45 DA

LEI Nº 15.467, DE 13 DE JANEIRO DE 2005)

Estrutura das Carreiras do Grupo de Atividades de Cultura

I.1 - SEC, FAOP e TV Minas:

(...)

I.1.6 - Auxiliar Administrativo de Telecomunicações

Carga horária semanal de trabalho: 30 horas

* - A estrutura da carreira de Auxiliar Administrativo de Telecomunicações, carga

horária 30 horas semanais, foi publicada no Diário do Legislativo, de 14.11.2013.

I.1.7 - Assistente Administrativo de Telecomunicações

Carga horária semanal de trabalho: 30 ou 40 horas

* - A estrutura da carreira de Assistente Administrativo de Telecomunicações, carga

horária  30  ou  40  horas  semanais,  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo,  de

14.11.2013.

I.1.8 - Gestor de Telecomunicações

Carga horária semanal de trabalho: 30 ou 40 horas

* - A estrutura da carreira de Gestor de Telecomunicações, carga horária 30 ou 40

horas semanais, foi publicada no Diário do Legislativo, de 14.11.2013.
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ANEXO III

(A QUE SE REFERE O ART. 21 DA LEI Nº , DE DE DE 2013)

“ANEXO II

(A QUE SE REFERE O ART. 4º DA LEI Nº 15.467, DE 13 DE JANEIRO DE 2005)

ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS DAS CARREIRAS DO GRUPO DE ATIVIDADE DE

CULTURA

“II.1 - SEC, FAOP e TV Minas

(...)

II.1.7 - Auxiliar Administrativo de Telecomunicações

Exercer tarefas auxiliares nas áreas de administração e engenharia de radiodifusão

e telecomunicações, bem como executar tarefas de apoio operacional nas áreas de

administração, serviços gerais e transportes.

II.1.8 - Assistente Administrativo de Telecomunicações

Exercer atividades de apoio técnico-administrativo nas áreas de administração e

engenharia de radiodifusão e telecomunicação.

II.1.9 - Gestor de Telecomunicações

Exercer  atividades  de  gestão,  planejamento,  elaboração,  análise,  execução,

coordenação  e  controle  técnico  de  programas  e  projetos  de  engenharia  de

radiodifusão  e  telecomunicações,  bem como nas  áreas  de Administração,  Direito,

Ciências Contábeis e Econômicas e Comunicação.”

“ANEXO IV

(A QUE SE REFERE O ART. 22 DA LEI Nº , DE DE DE 2013)

“ANEXO III

(A QUE SE REFERE O § 5º DO ART. 48 DA LEI Nº 15.467, DE 13 DE JANEIRO DE

2005)

QUANTITATIVO DE CARGOS RESULTANTES DE EFETIVAÇÃO PELA EMENDA À

CONSTITUIÇÃO Nº 49, DE 2001, E DE FUNÇÕES PÚBLICAS NÃO EFETIVADAS

III.1 - SEC, FAOP e TV Minas

* - O quadro com o quantitativo de cargos resultantes de efetivação pela Emenda à

Constituição nº 49, de 2001, e de funções públicas não efetivadas, foi publicado no

Diário do Legislativo, de 14.11.2013.
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ANEXO V

(A QUE SE REFERE O ART. 23 DA LEI Nº , DE DE DE 2013)

“ANEXO VII

(a que se refere o inciso VII do art. 1º da Lei nº 15.961, de 30 de dezembro de 2005)

TABELAS DE VENCIMENTO BÁSICO DOS SERVIDORES DAS

CARREIRAS DO GRUPO DE ATIVIDADES DE CULTURA

VII.1 - TABELAS DE VENCIMENTO BÁSICO DAS CARREIRAS DA SECRETARIA

DE ESTADO DE CULTURA - SEC -,  FUNDAÇÃO DE ARTE DE OURO PRETO -

FAOP -, FUNDAÇÃO CULTURAL E EDUCATIVA TV MINAS

(...)

VII.1.7 - Carreira de Auxiliar Administrativo de Telecomunicações

Carga horária: 30horas

*  -  A  tabela  de  vencimento  básico  da  Carreira  de  Auxiliar  Administrativo  de

Telecomunicações,  carga  horária  30  horas  semanais,  foi  publicada  no  Diário  do

Legislativo, de 14.11.2013.

VII.1.8 - Carreira de Assistente Administrativo de Telecomunicações

Carga horária: 30 horas

*  -  A tabela  de  vencimento  básico  da  Carreira  de  Assistente  Administrativo  de

Telecomunicações,  carga  horária  30  horas  semanais,  foi  publicada  no  Diário  do

Legislativo, de 14.11.2013.

Carga horária: 40 horas

*  -  A tabela  de  vencimento  básico  da  Carreira  de  Assistente  Administrativo  de

Telecomunicações,  carga  horária  40  horas  semanais,  foi  publicada  no  Diário  do

Legislativo, de 14.11.2013.

VII.1.9 - Carreira de Gestor de Telecomunicações

Carga horária: 30 horas

* -  A tabela de  vencimento básico da Carreira de Gestor  de Telecomunicações,

carga  horária  30  horas  semanais,  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo,  de

14.11.2013.

Carga horária: 40horas

* -  A tabela de  vencimento básico da Carreira de Gestor  de Telecomunicações,



769
____________________________________________________________________________

carga  horária  40  horas  semanais,  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo,  de

14.11.2013.

- Anexe-se cópia ao Projeto de Lei nº 4.441/2013. Publicada, fica a mensagem em

poder da Mesa, aguardando inclusão da proposição em ordem do dia.

* - Publicado de acordo com o texto original.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.868/2013

Uso e Conservação da Água

1 - Aumento da fiscalização, no Estado de Minas Gerais, relativa à manutenção das

reservas nas áreas de nascente dos mananciais que abastecem os municípios, bem

como implantação de áreas verdes, com vistas ao aumento da permeabilidade do

solo  em  espaços  urbanos,  tanto  públicos  quanto  privados;  e  obrigatoriedade  de

reserva, pelas edificações, de parte de sua área total para área verde, possibilitando

a infiltração da água da chuva, como forma de prevenir enchentes e desastres do

tipo.

2 -  Redução do IPTU para construções que tenham sistemas sustentáveis,  tais

como  sistema  coletor  de  água  pluvial,  placas  solares  e  coleta  seletiva,  com

fiscalização para garantir o cumprimento da lei.

3 - Construção de aterros sanitários que atendam todos os municípios, mesmo que

utilizados em conjunto, inclusive por meio de consórcios; e recuperação ambiental

dos locais onde funcionam os atuais lixões, visando a não contaminação dos lençóis

freáticos, fiscalizando-se o cumprimento da legislação ambiental e capacitando-se os

funcionários.

4 - Responsabilização, por parte do Estado de Minas Gerais e dos municípios, pela

restauração, manutenção e tratamento das minas de água, rios e córregos, por meio

de  parcerias  e  consórcios,  através  do  Programa  Bolsa  Verde,  com  trabalho  de

conscientização da população realizado por estudantes em espaços públicos, sendo

que  esses  estudantes  também  plantariam  árvores  em  regiões  determinadas  pelo

Estado.

5 - Alteração da legislação vigente, tornando a água mineral um recurso hídrico, e

não, um recurso mineral, sujeito a fiscalização pelo Estado e por órgão competente

(política de recursos hídricos).
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Sala das Reuniões, 12 de novembro de 2013.

Parlamento Jovem de Minas 2013

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.869/2013

Produção e Consumo

1  -  Fixação  de  limite  máximo,  de  acordo  com  normas  definidas  pelo  Tribunal

Regional Eleitoral de Minas Gerais, para a produção e a distribuição de material de

campanha eleitoral, com uso obrigatório de papel reciclado, de forma a se evitar o

excesso de poluição visual,  ambiental  e sonora,  sujeito  a multa em caso de não

cumprimento. O papel reciclado deve ser utilizado também em órgãos públicos, com

exceção de documentos que necessitem ser impressos em papel virgem.

2  -  Criação  de  projeto,  em  parceria  com  fabricantes  e  distribuidores,

disponibilizando locais  específicos  em  áreas  urbanas  e  rurais  para  coleta  de  lixo

eletrônico a ser destinado de volta aos fabricantes para que estes possam descartá-

los e reciclá-los de maneira correta.

3  -  Estudo  das  regiões  do  Estado  de  Minas  Gerais  para  implantação  e

financiamento de energia alternativa limpa (fotovoltaica) nas vias públicas, sobretudo

em avenidas e praças; incentivo ao seu uso também nos estabelecimentos privados,

por  meio  da  redução  de  impostos;  compromisso  do poder  público  de  utilizar,  na

implantação  de  projetos  urbanos,  trabalhos  acadêmicos  que  contribuam  para  o

desenvolvimento sustentável do município.

4  -  Implantação,  nos  municípios  mineiros,  do  Índice  de  Desenvolvimento

Sustentável  -  IDS -,  tendo como referência  o  critério  de  pontuação  do Índice  de

Desenvolvimento Humano - IDH -, no qual seriam analisadas as condições de coleta

seletiva  e  reciclagem, a  poluição,  o  uso  consciente  da  água e  o  uso de energia

renovável; criação do Prêmio Cidade Sustentável de Minas Gerais, a ser conferido à

cidade  com  o  melhor  programa  de  sustentabilidade,  que  receberia  do  governo

estadual verba para ser utilizada nas áreas de saúde, educação e transporte.

5 - Oferta de cursos de qualificação em reciclagem de óleo de cozinha e posterior

criação de cooperativas que trabalhem com isso, favorecendo-se estas com coletas

municipais periódicas, podendo o produto ser revendido.
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6 - Implementação, em áreas pertencentes aos municípios, de hortas e viveiros de

mudas, cultivados com o uso de adubos orgânicos e compostagem e cuidados por

pessoas  que  estejam  cumprindo  penas  alternativas  (prestação  de  serviços

comunitários)  e  egressos,  sendo  os  produtos  doados  a  pessoas  carentes  que

auxiliem na produção e cultivo, direcionados para reflorestamento e recuperação de

áreas  degradadas  ou  destinados  à  geração  de  renda  visando  a  manutenção  da

própria área.

7 - Disponibilização para as escolas, pelo governo, de livros didáticos produzidos

com papel reciclado, devendo os livros já utilizados serem recolhidos e reutilizados

para a fabricação de novos.

8 - Redução de impostos sobre produtos sustentáveis, tendo em vista estimular a

compra e venda desses produtos, a fim de gerar menos impacto ambiental e diminuir

a extração dos recursos naturais.

Sala das Reuniões, 12 de novembro de 2013.

Parlamento Jovem de Minas 2013

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.870/2013

Gestão do Espaço Urbano e Rural

1 - Priorização do uso, em vias urbanas, de calçamento que permita a infiltração de

água no solo, como o calçamento com bloquete, com vistas a diminuir a quantidade

de água lançada nos bueiros e os riscos de alagamento, sendo que essa medida

deve ser estendida aos proprietários particulares de lotes de terreno, se a calçada for

construída  após  a instituição da lei;  e  priorização,  em estradas com grande área

permeável  ao redor,  da utilização de asfalto  que contenha pneus usados em sua

composição, visto que o material é altamente impermeabilizante.

2 - Estruturação e qualificação de serviços públicos em âmbito rural, nas áreas de

saúde,  educação,  lazer  e  apoio  à  agricultura  familiar,  viabilizando  o  acesso  e

descongestionando  os  órgãos  públicos  das  áreas  urbanas,  oferecendo  cursos

técnicos ligados a agricultura familiar, saúde, esporte, etc.

3 - Manutenção de praças já existentes e criação de novas após a instalação da lei,

utilizando  matérias-primas  ecologicamente  corretas,  visando  a  permeabilidade  do
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solo, com ciclovias em cidades que sejam favoráveis à mobilidade, interligando as

principais vias de acesso e promovendo segurança para os usuários.

4  -  Criação,  pelo  governo  estadual,  de  grupos  de  estudos  para  viabilizar  a

implementação de usinas em aterros sanitários visando transformar o gás metano em

energia elétrica.

5 - Criação da Olimpíada Educação Consciente É Natureza Viva - Educonviva - na

rede estadual de ensino. Todas as escolas estaduais trabalharão o desenvolvimento

de  projetos  ambientais  para  implantar  na  escola,  no  município  ou  no  Estado.  A

primeira etapa aconteceria entre as escolas das cidades, e as campeãs disputariam

uma etapa estadual em Belo Horizonte. A escola vencedora ganharia uma bonificação

do Estado, e os alunos vencedores ganhariam prêmios.

Sala das Reuniões, 12 de novembro de 2013.

Parlamento Jovem de Minas 2013

- À Comissão de Participação Popular.

OFÍCIOS

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.)

Do Sr.  Geraldo  Flávio  Vasques,  procurador-geral  de  justiça  adjunto institucional,

encaminhando cópia de ofício da Câmara Municipal de Caeté em que se solicitam

documentos relativos à situação do transporte intermunicipal nesse município. (- À

Comissão de Transporte.)

Do  Sr.  José  Elcio  Santos  Monteze,  diretor-geral  do  DER-MG,  prestando

informações relativas ao Requerimento n° 5.774/2013, da Comissão de Transporte.

Do Sr. Luiz Henrique de Vasconcelos Quaglietta Correa, defensor público federal-

chefe, prestando informações relativas ao Requerimento n° 5.656/2013, da Comissão

de Direitos Humanos.

Da Sra. Maria Augusta Boulitreau Assirati, presidente interina da Funai, prestando

informações  relativas  ao  Requerimento  n°  5.386/2013,  da  Comissão  de  Direitos

Humanos.
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Da  Sra.  Maria  Coeli  Simões  Pires,  secretária  de  Casa  Civil  (4),  prestando

informações  relativas  aos  Requerimentos  n°s  5.252,  5.614  e  5.684/2013,  da

Comissão  de  Direitos  Humanos,  e  5.485/2013,  da  Comissão  de  Prevenção  e

Combate às Drogas.

Da  Sra.  Maria  Cristina  Irigoyen  Peduzzi,  corregedora  nacional  de  justiça

(substituta),  prestando  informações  relativas  ao  Requerimento  n°  4.308/2013,  da

Comissão de Direitos Humanos.

Da Sra. Renata Vilhena, secretária  de Planejamento, encaminhando previsão de

impacto financeiro relativo ao Projeto de Lei nº 4.647/2013. (- 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:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 63/2013

Dá nova redação aos  arts.  159 e  160 da Constituição  do Estado e  acrescenta

incisos ao art. 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1º - O art. 159 da Constituição do Estado passa a vigorar acrescido do seguinte

inciso III:

“Art. 159 - (…)

III - dispor sobre critérios para a execução equitativa e sobre procedimentos que

serão adotados em caso de impedimentos legais e técnicos, cumprimento de restos a

pagar  e  limitação  das  programações  de  caráter  obrigatório  para  a  realização  do

disposto no § 4º do art. 160.”.

Art.  2º  -  O  art.  160  da  Constituição  do  Estado  passa  a  vigorar  acrescido  dos

seguintes parágrafos § 4º a § 7º:

“§ 4º - As emendas individuais apresentadas ao projeto de lei orçamentária serão

aprovadas no limite de 1,2 % (um vírgula dois por cento) da receita corrente líquida

prevista no projeto encaminhado pelo Poder Executivo, sendo que a metade desse
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percentual será destinada a ações e serviços de saúde.

§ 5º - A execução do montante destinado a ações e serviços públicos de saúde,

inclusive  custeio,  previsto  no  §  4º,  será computada para  fins  do  cumprimento  do

disposto no inciso II  do § 2º do art.  198 da Constituição da República, vedada a

destinação para pagamento de pessoal ou encargos.

§ 6º - É obrigatória a execução orçamentária e financeira das programações a que

se refere o § 4º deste artigo, em montante correspondente a 1,2% (um vírgula dois

por  cento)  da receita corrente líquida realizada no exercício anterior,  conforme os

critérios  para  execução  equitativa  da  programação  definidos  na  lei  complementar

prevista no § 4º do art. 160.

§ 7º - As programações orçamentárias previstas no § 4º deste artigo não serão de

execução obrigatória  nos casos em que ocorram impedimentos de ordem técnica

definidos em lei complementar. “.

Art.  3º  -  O art.  68  do Ato  das  Disposições Constitucionais  Transitórias  passa a

vigorar acrescido dos seguintes incisos VI a VIII:

“Art. 68 - (...)

IV - no caso de impedimento de ordem técnica, assim definido em lei, no empenho

de despesa que integre a programação, na forma do § 4º do art. 160, serão adotadas

as seguintes medidas:

a) até cento e vinte dias após a publicação da lei orçamentária, o Poder Executivo,

o Poder Legislativo, o Poder Judiciário, o Ministério Público e a Defensoria Pública

enviarão ao Poder Legislativo as justificativas do impedimento;

b) até trinta dias após o término do prazo previsto na alínea “a”, o Poder Legislativo

indicará  ao  Poder  Executivo  o  remanejamento  da  programação cujo  impedimento

seja insuperável;

c) até 30 de setembro, ou até trinta dias após o prazo previsto na alínea “b”,  o

Poder Executivo encaminhará projeto de lei sobre o remanejamento da programação

cujo impedimento seja insuperável;

d) se, até 20 de novembro, ou até trinta dias após o término do prazo previsto na

alínea “c”, a Assembleia Legislativa não deliberar sobre o projeto, o remanejamento

será  implementado  por  ato  do  Poder  Executivo,  nos  termos  previstos  na  lei
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orçamentária;

V - após o prazo previsto na alínea “d” do inciso IV deste artigo, as programações

orçamentárias previstas no § 4º do art. 160 não serão de execução obrigatória nos

casos dos impedimentos justificados na notificação prevista na alínea “a” do inciso IV

deste artigo, bem como por motivo de caso fortuito ou força maior;

VI  -  os  restos  a  pagar  poderão ser  considerados  para  fins  de  cumprimento  da

execução financeira prevista no § 4º do art. 160, até o limite de 0,5% (zero vírgula

cinco por cento) da receita corrente líquida realizada no exercício anterior;

VII - Se for verificado que a reestimativa da receita e da despesa poderá resultar no

não  cumprimento  da  meta  de  resultado  fiscal  estabelecida  na  lei  de  diretrizes

orçamentárias, o montante previsto no § 4º do art. 160 poderá ser reduzido até a

mesma  proporção  da  limitação  incidente  sobre  o  conjunto  das  despesas

discricionárias.

VIII - Até a entrada em vigor da lei complementar a que se refere o inciso III do art.

159, considera-se equitativa a execução das programações de caráter obrigatório que

atenda  de  forma  igualitária  e  impessoal  às  emendas  apresentadas,

independentemente da autoria.”.

Sala das Reuniões, 12 de novembro de 2013.

Fábio Cherem - Adelmo Carneiro Leão -  Alencar da Silveira Jr.  -  Almir  Paraca -

Antonio Lerin - Arlen Santiago - Carlos Henrique - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta -

Celinho  do  Sintrocel  -  Dalmo  Ribeiro  Silva  -  Duilio  de  Castro  -  Elismar  Prado  -

Fabiano Tolentino - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - João Vítor Xavier - Lafayette de

Andrada  -  Mário  Henrique  Caixa  -  Neider  Moreira  -  Pompílio  Canavez  -  Rogério

Correia  -  Sargento  Rodrigues  -  Sávio  Souza  Cruz  -  Tadeu  Martins  Leite  -  Tiago

Ulisses - Tony Carlos - Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda.

Justificação: As funções dos parlamentares não se restringem a redigir e propor leis

e a fiscalizar a atuação do Estado, mas alcançam também o dever de auxiliar o Poder

Executivo no direcionamento de políticas públicas que se fizerem necessárias. Um

dos instrumentos mais importantes para a efetiva implementação dessas políticas é o

orçamento público.

A vigência  de  uma  norma  que  permite  um  orçamento  meramente  autorizativo
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confere  ao  Poder  Executivo  uma  grande  discricionariedade  na  execução  do

orçamento, dando um papel secundário ao dever do parlamentar de elaborar projetos

para beneficiar  a população, principalmente quando se observam as restrições às

emendas que se encontram no art. 160 da Constituição Estadual.

Essa  relativa  liberdade  de  escolher  o  valor  que  será  destinado  a  cada  ação

proposta pela Casa Legislativa acaba por  sujeitar  os parlamentares ao poder  dos

agentes  do  Executivo,  que  se  utilizam  dessa  situação  para  realizar  barganhas  e

conquistar apoio no Poder Legislativo. Sendo assim, os deputados, pelo anseio de

levar verbas para melhorar a vida daqueles por eles representados, têm sua liberdade

de  votação  diminuída,  uma  vez  que  o  Executivo  pode  atrelar  a  liberação  de

determinadas  verbas  ao  posicionamento  dos  deputados  na  votação  de  projetos,

prejudicando assim o ideal democrático.

A fim de evitar  que essa função do Legislativo  seja limitada por  interesses que

ultrapassam as esferas do bem comum, pugna-se pela autorização do orçamento

impositivo em relação às emendas parlamentares, o que permitirá maior atuação dos

parlamentares no que diz respeito às políticas públicas e à função de dar assistência

ao Poder Executivo.

Acompanhando  as  últimas  decisões  do  Senado  Federal,  percebemos  que  o

advento  do  orçamento  impositivo  se  encontra  próximo,  a  partir  da  aprovação  em

primeiro  turno pelo  Senado da Proposta de Emenda à Constituição nº  22A/2000.

Assim, mostra-se necessária a adequação das assembleias legislativas estaduais a

essa nova dinâmica político-administrativa por meio da alteração da Constituição do

Estado  de  Minas  Gerais  com  a  finalidade  de  consolidar  o  orçamento  impositivo

também no nosso Estado e de adequar nossa Constituição Estadual à Constituição

da República.

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

201 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 55/2013

Altera a Lei Complementar nº 61, de 12 de julho de 2001, que altera dispositivos da

Lei  Complementar  nº  34,  de  12  de  setembro  de  1994,  que  dispõe  sobre  a

organização do Ministério Público do Estado, e dá outras providências.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Altere-se o art. 23 da Lei Complementar nº 61, de 12 de julho de 2001:

“Art. 23 - Compete ao Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor -

Procon-MG -, órgão de administração do Ministério  Público,  exercer,  no Estado, a

coordenação da política do Sistema Estadual  de Defesa do Consumidor -  Sedc -,

cabendo-lhe:

(…)

XI - expedir notificação ao fornecedor para que preste informações sobre questões

de  interesse  do  consumidor,  resguardado  o  segredo  industrial,  sob  pena  de

desobediência e multa, e compareça a audiência, inclusive de conciliação, fazendo

constar do documento a sucinta descrição dos fatos relatados pelo consumidor;

XII  -  no  âmbito  das  reclamações  individuais  de  natureza  repetitiva,  promover

audiência  ou  outros  meios  de  conciliação  coletiva;  proferir  uma  única  decisão

administrativa  para  o  conjunto  de  reclamações;  e  aplicar  medidas  corretivas,

estabelecendo  obrigações  de  fazer  ou  não  fazer  que  conduzam  à  diminuição  de

reclamações,  como a  imposição de sanção,  sem  prejuízo  de  multa  diária  para  a

hipótese de seu descumprimento;

XIII - em caso de conciliação administrativa para prevenir o superendividamento do

consumidor  pessoa  física,  promover,  nas  reclamações  individuais,  uma audiência

global  de  conciliação  com  todos  os  credores  e,  em  todos  os  casos,  facilitar  a

elaboração de  um plano de  pagamento,  preservando  o  mínimo existencial  sob  a

supervisão  desses  órgãos,  sem  prejuízo  das  demais  atividades  de  reeducação

financeira cabíveis; e requerer ao magistrado, estando o consumidor desempregado,

que conceda um prazo extra de moratória para o pagamento do plano conciliado em

bloco com os credores;

XIV - sem prejuízo das demais sanções previstas, à autoridade administrativa, em

sua  respectiva  área  de  atuação  e  competência,  aplicar,  em  caso  de  infração  às

normas de defesa do consumidor, cumulativa ou isoladamente, medidas corretivas,

fixando prazo para seu cumprimento.”.

Art. 2º - Acrescentem-se onde convier:

“§ … - O não comparecimento, se injustificado, do fornecedor notificado na forma
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do inciso XI do art. 23 estabelece presunção de veracidade dos fatos relatados pelo

consumidor, inclusive na esfera judicial, e é considerado ato atentatório ao Sistema

Nacional de Defesa do Consumidor, podendo ser sancionado nos termos do Código

de Defesa do Consumidor.

§ … - O acordo firmado perante o Programa Estadual de Proteção e Defesa do

Consumidor - Procon-MG - em caso de superendividamento do consumidor pessoa

física  deverá  incluir  a  data  a  partir  da  qual  será  providenciada  exclusão  do

consumidor  de  bancos  de  dados  e  cadastros  de  inadimplentes,  assim  como  o

condicionamento  de  seus efeitos  à  abstenção,  pelo  consumidor,  de  condutas que

importem no agravamento de sua situação de superendividamento.

§ … - Constituem títulos executivos extrajudiciais os acordos firmados perante o

Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor - Procon-MG, que deverão

incluir  a  previsão  de  multa  diária  e  outras  sanções  cabíveis  para  o  caso  de

descumprimento.

§ … - Frustrada a tentativa de conciliação extrajudicial e proposta a ação judicial,

será  desde  logo  designada  audiência  de  instrução  e  julgamento,  se  for  o  caso,

dispensando-se a realização de nova tentativa de conciliação, observada a presunção

de veracidade de que trata o parágrafo anterior.

§ … - Em caso de conciliação administrativa para prevenir o superendividamento do

consumidor, frustrada a conciliação com algum credor e proposta a ação judicial, o

juiz  poderá  utilizar  os  documentos  administrativos  para  integrar  os  contratos  de

acordo com a conduta do fornecedor e as possibilidades financeiras do consumidor,

de forma a assegurar o seu mínimo existencial.

§ … - Os Estados deverão dispor de procedimento que assegure a execução das

sanções administrativas de que trata esta lei, como forma de garantir a efetividade

dos interesses que ela visa proteger.

§ … - A aplicação das sanções administrativas previstas no art. 23, pelo Programa

Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor - Procon-MG -, em razão de infrações

ao disposto nesta lei, não prejudica a atuação de outros órgãos, no âmbito de suas

respectivas competências de fiscalização da atividade do fornecedor.

§ … - Consideram-se medidas corretivas a substituição ou reparação do produto; a
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devolução da contraprestação paga pelo consumidor mediante cobrança indevida; o

cumprimento da  oferta pelo  fornecedor,  sempre que esta conste  por  escrito  e  de

forma  expressa;  a  devolução  ou  estorno,  pelo  fornecedor,  da  quantia  paga  pelo

consumidor quando o produto entregue ou o serviço prestado não corresponda ao

que  expressamente  se  acordou  pelas  partes;  e  a  prestação  adequada  das

informações  requeridas  pelo  consumidor,  sempre  que  tal  requerimento  guarde

relação com o produto adquirido ou serviço contratado.

§ … - No caso de descumprimento do prazo fixado pela autoridade administrativa

para a medida corretiva imposta,  será imputada multa diária,  graduada de acordo

com  a  gravidade  da  infração,  a  vantagem  auferida  e  a  condição  econômica  do

fornecedor.

§ … - A multa diária de que trata o parágrafo anterior será destinada, conforme o

caso,  ao  Fundo  de  Defesa  dos  Direitos  Difusos  ou  aos  fundos  estaduais  ou

municipais de proteção ao consumidor.

§ … - As decisões administrativas que apliquem medidas corretivas em favor do

consumidor constituem título executivo extrajudicial.

§ … - Quando as medidas corretivas se dirigirem a um consumidor específico, é

deste a legitimidade para postular  sua execução,  sem prejuízo  das competências

atribuídas por lei ao Ministério Público.”.

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

Sala das Reuniões, 12 de novembro de 2013.

Sargento Rodrigues

Justificação:  Na esteira do  que se pretende em âmbito nacional,  visa-se com a

presente  proposição  reconhecer  ao  Programa Estadual  de  Proteção e  Defesa do

Consumidor - Procon -, especialmente no âmbito da Assembleia Legislativa de Minas

Gerais, mais poder de ação, com a possibilidade de aplicação de multas diárias às

empresas que infringirem os direitos dos consumidores.

Pretende-se, ainda, viabilizar a realização de conciliações, atribuindo-lhes status de

audiência  na  Justiça,  a  aplicação  de  medidas  “corretivas”,  bem  como  expedir

notificações  aos  fornecedores  para  prestarem  informações  sobre  questões  de

interesse dos clientes, reconhecendo todas as decisões de caráter executivo.
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Uma vez que 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, a iniciativa legislativa é facultada a qualquer parlamentar, na forma do art. 65

do referido diploma.

Além disso, depreende-se do disposto no inciso V do art. 24 da Constituição da

República e na alínea “e” do inciso XV do art. 10 da Constituição do Estado que a

matéria  se  encontra  no  âmbito  da  legislação  concorrente,  por  relacionar-se

intrinsecamente com o direito dos consumidores.

Por fim, insta ressaltar que a Resolução nº 5.239, de 2005, que cria, na estrutura da

Secretaria  da  Assembleia  Legislativa  do  Estado  de  Minas  Gerais,  o  Serviço  de

Orientação e Defesa do Consumidor - Procon Assembleia, estabelece em seu art. 3º:

“O Procon Assembleia integra o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor - SNDC

-, a que se referem o art. 105 da Lei Federal n° 8.078, de 1990, e o Decreto Federal

n° 2.181, de 20 de março de 1997, bem como o Sistema Estadual  de Defesa do

Consumidor - SEDC -, a que se refere o art. 23 da Lei Complementar n° 61, de 12 de

julho de 2001”.

Nessa esteira, visando a uma legislação compatível e coerente, é que contamos

com o apoio dos nobres pares para a aprovação desta proposição.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, Administração Pública, Defesa

do Consumidor e Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art. 192, c/c o

art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.681/2013

Declara de utilidade pública a Associação dos Servidores Municipais - ASSO -, com

sede no Município de Santo Antônio do Monte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Servidores Municipais

- ASSO -, com sede no Município de Santo Antônio do Monte.

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

Sala das Reuniões, 12 de novembro de 2013.

Neider Moreira

Justificação: A Associação dos Servidores Municipais - ASSO -, fundada em 5 de
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novembro de 1991, no Município de Santo Antônio do Monte, tem por finalidade a

união de todos os servidores municipais em atividades recreativas, sociais, culturais,

educacionais e esportivas que estiverem ao seu alcance. A entidade atende todos os

requisitos da Lei nº 15.430/2005.

Em face do exposto, apresento este projeto para a apreciação dos meus nobres

pares.

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

Administração Pública, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso

I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.682/2013

Declara  de  utilidade  pública  a  SOS  -  Social  Organizações  de  Solidariedade  e

Missões do Brasil, com sede no Município de Santa Luzia.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  SOS  -  Social  Organizações  de

Solidariedade e Missões do Brasil, com sede no Município de Santa Luzia.

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

Sala das Reuniões, 12 de novembro de 2013.

João Vítor Xavier

Justificação: A SOS - Social Organizações de Solidariedade e Missões do Brasil,

com sede no Município de Santa Luzia, é uma pessoa jurídica de direito privado, sem

fins  econômicos,  de  natureza  filantrópica,  com  tempo  indeterminado  de  duração,

constituída em 1º de outubro de 2010. Tem como finalidades precípuas beneficiar a

comunidade por  meio de projetos,  atividades e  programas sociais  diversos e,  por

meio  de  arrecadações,  doações,  subsídios,  parcerias  e  convênios,  promover,

participar,  realizar  ou  apoiar  atividades  que estimulem ou incentivem a  cultura,  a

educação, a saúde, o lazer e o bem-estar social.

Os membros de sua diretoria são reconhecidamente pessoas idôneas e não são

remunerados pelo exercício de suas funções. Desde sua fundação, a entidade vem

cumprindo fielmente suas finalidades estatutárias,  prestando relevantes serviços à

comunidade.

Por sua importância, contamos com o apoio dos nobres pares à aprovação deste
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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 4.683/2013

Dispõe sobre a desafetação de bem público e autoriza o Poder Executivo a doar ao

Município de Vieiras o trecho rodoviário que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica desafetado o trecho da Rodovia AMG-2902 compreendido entre o Km

12,45 e o Km 13,2.

Art. 2° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Vieiras a área de

que trata o art. 1°.

Parágrafo único - A área a que se refere o "caput" deste artigo integrará o perímetro

urbano do Município de Vieiras e se destinará à instalação de via urbana.

Art. 3° - O trecho de rodovia objeto da doação de que trata esta lei reverterá ao

patrimônio do Estado se, no prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura

pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único

do art. 2°.

Sala das Reuniões, 12 de novembro de 2013.

Braulio Braz

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

que dispõe sobre a desafetação de bem público e autoriza o Poder Executivo a doar

ao Município de Vieiras o trecho rodoviário que especifica.

O Município de Vieiras tem como objetivo ampliar o perímetro urbano em uma área

de  48.000m  que  adquiriu  às  margens  da  Rodovia  AMG-2902,  onde  prevê  a

construção de parque municipal, academia da saúde, pista de caminhada, rodoviária,

área para festa, com a construção de galpões para mostra de artesanatos e produtos

agrícolas, e escola.

O  trecho  da  Rodovia  AMG-2902  a  ser  doado  vai  do  Km  12,45  ao  Km  13,2,

perfazendo um total de 750m, sendo que o município possuiria 30 metros de cada

lado, medidos a partir do eixo da pista de rolamento.
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Diante  do  exposto,  pedimos  o  apoio  e  a  compreensão  dos  nobres  pares  para

aprovação deste projeto de lei.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 4.684/2013

Dispõe sobre a inclusão do tipo sanguíneo e a possibilidade de doação de órgãos

na Carteira de Habilitação.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica determinado que toda Carteira Nacional de Habilitação - CNH - emitida

pelo Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Minas Gerais - Detran-MG -

deverá conter impresso, no campo denominado “Observações”, o tipo sanguíneo do

titular e a informação se o titular é ou não doador de órgãos.

Parágrafo único - Toda carteira de habilitação será emitida com a informação de

que o habilitado é doador de órgãos, salvo se o mesmo se manifestar contrariamente

quando solicitar sua emissão.

Art. 2° - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 90 dias.

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

Sala das Reuniões, 12 de novembro de 2013.

Alencar da Silveira Jr.

Justificação: Esta proposição tem por finalidade facilitar e ampliar o trabalho das

equipes de salvamento e emergências dos hospitais do Estado de Minas Gerais.

No que diz respeito à doação de órgãos, existem milhares de pessoas dispostas a

doar  seus  órgãos,  mas  esse  desejo,  na  maioria  das  vezes,  não  é  manifestado

documentalmente.

A CNH  é  um  documento  que  grande  parte  dos  brasileiros  possui  e  pode  ser

utilizado como fonte  de  informação,  a respeito  da  posição  de seu titular  sobre  a

doação  de  órgãos.  Ademais,  precisa,  obrigatoriamente,  ser  renovada,  permitindo,

assim, ao titular a possibilidade de mudar sua opinião em relação à doação.

Pelos  motivos  acima  descritos,  lutamos  pela  aprovação  do  projeto  de  lei  em

questão.

-  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  deputado  Gilberto
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Abramo. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 3.855/2013, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 4.685/2013

Declara de utilidade pública a Associação dos Artesãos e Arte da Terra, com sede

no Município de Diamantina.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Artesãos e Arte da

Terra, com sede no Município de Diamantina.

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

Sala das Reuniões, 12 de novembro de 2013.

Célio Moreira

Justificação:  O  objetivo  deste  projeto  de  lei  é  declarar  de  utilidade  pública  a

Associação dos Artesãos e Arte da Terra, entidade sem fins lucrativos que tem por

finalidade  promover  e  incentivar  o  desenvolvimento  da  cultura  local  através  da

valorização de seu artesanato.

No  desenvolvimento  de  suas  atividades,  a  entidade  não  faz  distinção  alguma

quanto a religião, cor, sexo e condição social das pessoas assistidas e as atende com

observância dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade,

economicidade e eficiência.

Insta pontuar  que a entidade encontra-se em pleno e regular  funcionamento há

mais  de  um  ano,  sendo  sua  diretoria  constituída  de  pessoas  idôneas,  não

remuneradas  pelas  funções  que  exercem,  atendendo,  dessa  forma,  os  requisitos

legais.

Diante do exposto, espero contar com o apoio dos nobres pares 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 4.686/2013

Institui mecanismo de controle do patrimônio público do Estado e dispõe sobre os

encargos trabalhistas a serem pagos às empresas prestadoras de serviços de forma
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contínua ao poder público.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Os editais de licitação e contratos de serviços continuados no âmbito dos

poderes  públicos  do  Estado,  sem  prejuízo  das  disposições  legais  aplicáveis,

observarão as  normas  desta  lei  para  a  garantia  do  cumprimento  das  obrigações

trabalhistas nas contratações.

Parágrafo  único  -  Os  editais  referentes  às  contratações  de  empresas  para

prestação  de  serviços  contínuos  aos  órgãos  públicos  do  Estado  conterão

expressamente  o  disposto  no  art.  9º  desta  lei,  bem  como  disposição  sobre  a

obrigatoriedade de observância de todos os seus termos.

Art. 2º - As provisões de encargos trabalhistas relativas a férias, décimo terceiro

salário e multa do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS - por dispensa

sem  justa  causa,  a  serem  pagas  pelos  órgãos  e  entidades  do  poder  público  do

Estado  a  empresas  contratadas  para  prestar  serviços  de  forma  contínua,  serão

glosadas  do  valor  mensal  do  contrato  e  depositadas  exclusivamente  em  banco

público oficial.

Parágrafo  único  -  Os  depósitos  de  que  trata  o  caput  deste  artigo  devem  ser

efetivados em conta-corrente vinculada, bloqueada para movimentação, aberta em

nome da empresa unicamente para essa finalidade e com movimentação somente

por ordem do órgão ou da entidade contratante.

Art. 3º - A solicitação de abertura e a autorização para movimentar a conta-corrente

vinculada,  bloqueada  para  movimentação,  serão  providenciadas  pelo  setor

responsável do respectivo órgão, na forma do regulamento.

Art.  4º  -  Os  depósitos  de  que  trata  o  art.  2º  desta  lei  serão  efetuados  com  o

acréscimo do lucro proposto pela contratada.

Art. 5º - O montante do depósito vinculado será igual ao somatório dos valores das

seguintes provisões, previstas para o período de contratação:

I - décimo terceiro salário;

II - férias e abono de férias;

III - impacto sobre férias e décimo terceiro salário;

IV - multa do FGTS.
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Parágrafo único - Os valores provisionados para o cumprimento do disposto neste

artigo serão obtidos por meio da aplicação de percentuais e valores constantes da

proposta.

Art. 6º - Os órgãos contratantes firmarão acordo de cooperação com banco público

oficial,  que  terá  efeito  subsidiário  ao  desta  lei,  determinando  os  termos  para  a

abertura da conta-corrente vinculada,  bloqueada para movimentação, na forma do

regulamento.

Art. 7º - A assinatura do contrato de prestação de serviços entre o órgão contratante

e a empresa vencedora do certame será precedida dos seguintes atos:

I - solicitação pelo órgão contratante, mediante ofício, de abertura de conta-corrente

vinculada, bloqueada para movimentação, em nome da empresa, conforme disposto

no art. 2º desta lei, na forma do regulamento;

II - assinatura, pela empresa a ser contratada, no ato da regularização da conta-

corrente vinculada, bloqueada para movimentação, de termo específico da instituição

financeira oficial que permita ao órgão contratante ter acesso aos saldos e extratos e

vincule  a  movimentação dos valores depositados  à sua autorização,  na  forma do

regulamento.

Art.  8º  -  Os  saldos  da  conta  vinculada,  bloqueada  para  movimentação,  serão

remunerados pelo índice da poupança ou por outro definido no acordo de cooperação

previsto no art. 6º desta lei, sempre escolhido o de maior rentabilidade.

Art. 9º - Os valores referentes às provisões de encargos trabalhistas mencionados

no art. 5º depositados na conta-corrente vinculada, bloqueada para movimentação,

deixarão de compor o valor do pagamento mensal à empresa.

Art. 10 - No âmbito dos órgãos públicos, a autoridade competente disporá sobre o

setor encarregado de definir, inicialmente, os percentuais a serem aplicados para os

descontos e depósitos, como também o setor encarregado de conferir a aplicação

sobre as folhas de salário mensais das empresas e de realizar as demais verificações

pertinentes.

Art. 11 - A empresa contratada poderá solicitar autorização do órgão competente

para  resgatar  os  valores  referentes  a  despesas  com  o  pagamento  de  eventuais

indenizações  trabalhistas  dos  empregados  que  prestam  os  serviços  contratados,
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ocorridas durante a vigência do contrato.

§ 1º - Para a liberação dos recursos da conta-corrente vinculada, bloqueada para

movimentação a empresa deverá apresentar ao setor responsável os documentos

comprobatórios da ocorrência de indenizações trabalhistas, conforme regulamento.

§ 2º - Os órgãos públicos, por meio dos setores competentes, expedirão, após a

confirmação da ocorrência da indenização trabalhista e a conferência dos cálculos

pela unidade de auditoria, a autorização de que trata o caput deste artigo, que será

encaminhada à instituição financeira oficial no prazo de cinco dias úteis contados da

data da apresentação dos documentos comprobatórios pela empresa, na forma do

regulamento.

§  3º  -  A empresa  deverá  apresentar  ao  setor  competente  o  comprovante  de

quitação das indenizações trabalhistas, no prazo de três dias contados da data do

pagamento ou da homologação.

Art. 12 - O saldo total da conta-corrente vinculada, bloqueada para movimentação,

será  liberado  à  empresa  no  momento  do  encerramento  do  contrato,  mediante

declaração do sindicato da categoria correspondente aos serviços contratados que

confirme a quitação das indenizações trabalhistas, ocorrendo ou não o desligamento

dos empregados.

Parágrafo  único  -  A  execução  completa  do  contrato  só  acontecerá  quando  o

contratado  comprovar  o  pagamento  de  todas  as  obrigações  trabalhistas  e

previdenciárias referentes aos empregados.

Art.  13  -  O  Poder  Executivo  regulamentará  esta  lei  no  prazo  de  noventa  dias

contados da data de sua publicação.

Art. 14 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 12 de novembro de 2013.

Sargento Rodrigues

Justificação: Apresentamos esta proposição com o objetivo de a cada dia exercer

maior  controle  sobre  a  garantia  dos  direitos  dos  empregados  terceirizados  pelas

empresas que prestam serviços aos órgãos públicos.

A disciplina da matéria surge, portanto, em resposta à inadimplência em relação aos

direitos dos trabalhadores terceirizados,  que são objeto,  inclusive, do inciso IV da
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Súmula nº 331, do Tribunal Superior do Trabalho, representativa da nova postura a

ser observada pelos órgãos de todos os Poderes do País.

Assim, tendo em vista o expressivo número de contratos de terceirização realizados

pelo Estado, é necessário aprimorar o controle sobre tais contratos, criando medidas

efetivas para não incorrer nos prejuízos decorrentes de eventuais condenações por

responsabilidade patrimonial subsidiária, no caso de inadimplência trabalhista.

Nesse sentido, tem-se como paradigma a Resolução nº 98, de 2009, do Conselho

Nacional de Justiça, que “dispõe sobre as provisões de encargos trabalhistas a serem

pagos  pelos  Tribunais  às  empresas  contratadas  para  prestar  serviços  de  forma

contínua no âmbito do Poder Judiciário”.

Dessa forma, com fundamento no princípio constitucional do Estado Democrático

de  Direito,  no  dever  de  implantação  de  medidas  que  assegurem  a  cidadania,  a

dignidade da pessoa humana e os valores sociais do trabalho, visa esta proposição à

construção  de  uma  sociedade  livre,  justa  e  solidária,  promovendo  o  bem  e  a

segurança dos trabalhadores terceirizados.

Pretende-se, com este projeto, criar condições para impedir o descumprimento de

direitos trabalhistas já assegurados pelo art. 7º da Constituição da República e pela

legislação trabalhista, reforçar o dever de zelar pela guarda da Carta Magna, das leis

e das instituições democráticas e conservar o patrimônio público.

Dessa  feita,  por  representar  este  projeto  avanço  significativo  nas  práticas

administrativas na garantia do interesse público, contamos com o apoio dos nobres

pares para a aprovação desta proposição.

-  Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelos deputados Elismar

Prado e Almir Paraca. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 188/2011, nos termos do § 2º do

art. 173 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.687/2013

Proíbe a utilização no Estado de animais para desenvolvimento, experimentos e

testes de produtos cosméticos e de higiene pessoal, perfumes e seus componentes,

sem prejuízo de proibições e sanções previstas em outros dispositivos legais, e dá

outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art.  1º  -  Fica proibida no Estado a  utilização de animais  para desenvolvimento,

experimentos e testes de produtos cosméticos e de higiene pessoal, perfumes e seus

componentes,  sem  prejuízo  de  proibições  legais  previstas  em  outros  dispositivos

legais.

Art. 2° - Para os fins dos dispositivos constantes no artigo anterior, consideram-se

produtos  cosméticos,  de  higiene  pessoal  e  perfumes  aqueles  que  consistem  em

preparações constituídas por substâncias naturais ou sintéticas, de uso externo nas

diversas partes do corpo humano, pele, sistema capilar, unhas, lábios, órgãos genitais

externos, dentes e membranas mucosas da cavidade oral, com o objetivo exclusivo

ou  principal  de  limpá-los,  perfumá-los,  alterar  sua  aparência  ou  alterar  odores

corporais ou protegê-los ou mantê-los em bom estado.

Art.  3º  -  Instituições,  estabelecimentos  de  pesquisa  e  profissionais  que

descumprirem as disposições constantes desta lei serão punidos progressivamente

com o pagamento de multa e com as seguintes sanções:

I - à instituição:

a) multa no valor de 50.000 Ufemgs (cinquenta mil Unidades Fiscais do Estado de

Minas Gerais), por animal;

b) dobro do valor da multa na reincidência;

c) suspensão temporária do alvará de funcionamento;

d) suspensão definitiva do alvará de funcionamento;

II - ao profissional:

a) multa no valor de 2.000 Ufemgs (duas mil Unidades Fiscais do Estado de Minas

Gerais);

b) dobra do valor da multa a cada reincidência.

Art.  4°  -  São  passíveis  de  punição  as  pessoas  físicas,  inclusive  detentoras  de

função  pública,  civil  ou  militar,  bem  como toda  instituição  ou  estabelecimento  de

ensino, organização social ou pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, de caráter

público ou privado, que intentarem contra o que dispõe esta lei, ou que se omitirem

no dever legal de fazer cumprir os ditames desta norma.

Art. 5º - Fica o poder público autorizado a destinar os valores recolhidos com as

multas previstas nesta lei ao custeio das ações, publicações e à conscientização da
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população sobre guarda responsável e direitos dos animais, a instituições, abrigos ou

santuários de animais, ou a programas estaduais de controle populacional através de

esterilização cirúrgica de animais, bem como a programas que visem à proteção e ao

bem-estar dos animais.

Art.  6º - A fiscalização do cumprimento dos dispositivos constantes desta lei  e a

aplicação das multas decorrentes da infração ficarão a cargo dos órgãos competentes

da administração pública estadual.

Art. 7º - O Poder Executivo regulamentará esta lei.

Art. 8º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 12 de novembro de 2013.

Célio Moreira

Justificação: Em países da União Europeia, os testes em animais, para cosméticos,

são proibidos desde 2009, e a comercialização de produtos testados é proibida desde

março de 2013.

No Brasil ainda não há lei sobre o assunto.  Porém, muito se tem discutido sobre

métodos alternativos,  que garantam a segurança e a eficácia de medicamentos e

cosméticos,  em  especial  através  da  Rede  Nacional  de  Métodos  Alternativos  -

Renama -, que foi criada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, por meio

do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq -, com o

objetivo de atuar no desenvolvimento, na validação e na certificação de tecnologias e

de métodos alternativos ao uso de animais para os testes de segurança e de eficácia

de medicamentos e cosméticos.

Ainda,  ressalte-se que foi  criado, em 2012,  o Centro Brasileiro de Validação de

Métodos  Alternativos  -  Bracvam  -,  ligado  ao  Instituto  Nacional  de  Controle  de

Qualidade  em  Saúde  -  INCQS-Fiocruz -,  o  primeiro  centro  da  América  do  Sul  a

desenvolver métodos alternativos de validação de pesquisa que não utilizam animais

na fase de testes.

Ademais,  o  panorama  legal  para  a  proibição  dos  testes  em  animais  para  os

produtos que a lei  menciona é bem sedimentado no ordenamento jurídico federal,

com fulcro na própria Constituição da República, que em seu art. 225, §1º, VII, veda

as práticas que submetam os animais a crueldade.
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Logo, a proibição de utilização de animais para desenvolvimento, experimentos e

testes de produtos cosméticos e de higiene pessoal, perfumes e seus componentes,

no Estado de Minas Gerais, é fundamental para a proteção dos animais, a fim de

evitar que sejam submetidos a maus-tratos, especialmente porque os procedimentos

são dispensáveis: inúmeras empresas nacionais e internacionais têm abolido essas

práticas com sucesso.

-  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  Deputado  Dalmo

Ribeiro Silva. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.197/2011, nos termos do § 2º do art.

173 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.688/2013

Declara de utilidade pública a Comunidade Terapêutica Palavra Viva, com sede no

Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Comunidade Terapêutica Palavra Viva,

com sede no Município de Belo Horizonte.

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

Sala das Reuniões, 12 de novembro de 2013.

Anselmo José Domingos

Justificação: A Comunidade Terapêutica Palavra Viva, fundada em Belo Horizonte,

em 15/6/2008, tem por finalidade a prestação de serviços de tratamento terapêutico e

assistência  social  gratuita  a  jovens  ou  adultos  dependentes  químicos,  do  sexo

masculino,  viciados  em  drogas  lícitas  e  ilícitas.  Também  estende  sua assistência

social a pessoas e famílias carentes, com o objetivo de divulgar os ensinamentos

bíblicos.

Conforme os arts. 28, 29 e 32, §§ 1º e 2º, de seu estatuto social, nenhum de seus

membros,  diretores,  colaboradores ou conselheiros  receberá  remuneração,  nem a

entidade distribuirá lucros, sendo todas as rendas apuradas revertidas em prol do

atendimento gratuito e beneficente da instituição. Além disso, em caso de dissolução

da entidade, os bens remanescentes serão destinados a outra instituição congênere,

com personalidade jurídica.

Nesses termos, conto com a aprovação deste projeto, tendo em vista a importância
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dessa entidade para o Estado de Minas Gerais.

- 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 4.689/2013

Dá denominação à Rodovia LMG-743.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  denominada  Rodovia  Martinho  Carijó  a  Rodovia  LMG-743  no

entroncamento da BR-354 até o Distrito  de Quintinos, no Município de Carmo do

Paranaíba.

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

Sala das Reuniões, 12 de novembro de 2013.

Deiró Marra

Justificação:  A  lei  determina  que,  para  denominação  de  estabelecimentos,

instituições  e  próprios  do  Estado,  só  podem  ser  escolhidos  nomes  de  pessoas

falecidas que se tenham destacado por  notórias  qualidades e relevantes serviços

prestados  à  coletividade.  O  preceito  legal  foi  respeitado  na  apresentação  deste

projeto de lei, que homenageia o Sr. Martinho José Pimenta.

Martinho José Pimenta, conhecido como Martinho Carijó, nasceu em 1º/1/1900, no

Distrito de Quintinos, no Município de Carmo do Paranaíba, onde viveu toda a sua

vida. Casou-se com Maria da Cruz com quem teve seis filhos.

Muito pobre, iniciou suas atividades na roça trabalhando para os fazendeiros da

região. Com o passar do tempo, adquiriu pequenas porções de terra até chegar a ser

proprietário de grandes fazendas, deixadas para seus filhos.

Como fazendeiro,  com o  ideal  de  tornar  melhor  a vida  das pessoas,  empregou

várias famílias, tanto na pecuária de leite e de corte quanto na agricultura, tornando-

se  referência  de  homem  justo  e  honesto  em  toda  a  região,  sendo  lembrado  e

admirado até os dias de hoje.

Apesar de nunca ter sido filiado a partido político, teve filho e genro vereadores no

município mediante sua influência, pois era engajado com as causas em defesa dos

mais necessitados.
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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 4.690/2013

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Ribeirão das Neves 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 Ribeirão das

Neves o imóvel com área de 63.206m² (sessenta e três mil duzentos e seis metros

quadrados)  localizado  na  Praça  da  Esplanada,  Bairro  Centro,  no  Município  de

Ribeirão das Neves.

Parágrafo único - O imóvel de que trata o caput deste artigo destina-se à instalação

de uma unidade de ensino superior.

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.

Sala das Reuniões, 12 de novembro de 2013.

Paulo Lamac

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

que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Ribeirão das Neves o imóvel

com área de 63.206m² localizado na Praça da Esplanada, Bairro Centro, em Ribeirão

das Neves, conhecido como Penitenciária José Maria Alkimin.

A penitenciária  se encontra em perímetro urbano, especificamente no Centro do

Município  de  Ribeirão  das Neves,  o que causa grandes transtornos à mobilidade

urbana, assim como insegurança para a população nevense. Apesar de ainda abrigar

mais de 1.000 detentos, há muito a penitenciária deixou de cumprir seus objetivos

iniciais como penitenciaria agrícola.

Por outro lado, a proposição prevê a utilização do bem para o funcionamento de

unidade de ensino superior, em benefício dos moradores da localidade. Portanto, o

que  se  pretende é  garantir  a  melhoria  das  condições  de  vida  da  população e  a

otimização do uso do imóvel. Para tanto, é importante que o imóvel seja incorporado



794
____________________________________________________________________________

ao patrimônio municipal, de forma que possa receber recursos de seu orçamento.

Diante de todo o exposto, pedimos o apoio e a compreensão dos nobres pares para

a aprovação deste projeto, uma vez que é revestido de interesse público.

- 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 4.691/2013

Declara de utilidade pública a Associação Beneficente de Socorro aos Carentes e

Viciados de Minas Gerais, com sede no Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

aos Carentes e Viciados de Minas Gerais, com sede no Município de Belo Horizonte.

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

Sala das Reuniões, 12 de novembro de 2013.

Alencar da Silveira Jr.

Justificação:  A Associação  Beneficente  de  Socorro  aos  Carentes  e  Viciados  de

Minas Gerais, com sede no Município de Belo Horizonte, é uma sociedade civil, sem

fins lucrativos, que desenvolve importantes trabalhos de prevenção e combate ao uso

de drogas.

A associação está  em  pleno e  regular  funcionamento  desde 16/11/2005,  e sua

diretoria  é  constituída  por  pessoas  de reconhecida  idoneidade,  que  desenvolvem

atividades voluntárias.

Por sua importância, contamos com o apoio de nossos pares para a aprovação

deste projeto.

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

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 4.692/2013

Acrescenta o art. 176-C à Lei nº 11.404, de 25 de janeiro de 1994, que contém

normas  de  execução  penal,  para  vedar  que  condenados  pela  prática  de  crimes

hediondos  cumpram  pena  em  Associações  de  Proteção  e  Assistência  aos

Condenados - Apacs.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - A Lei n° 11.404, de 25 de janeiro de 1994, fica acrescida do seguinte art.

176-C:

“Art. 176-C - Fica vedado o cumprimento, por condenados pela prática dos delitos

previstos no art. 1º da Lei Federal nº 8.072, de 25 de julho de 1990, de pena privativa

de  liberdade  em  estabelecimentos  prisionais  administrados  por  Associações  de

Proteção e Assistência aos Condenados - Apacs.”.

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

Sala das Reuniões, 12 de novembro de 2013.

Sargento Rodrigues

Justificação:  É  conhecido  o  relativo  sucesso  das  Associações  de  Proteção  e

Assistência aos Condenados - Apacs - na administração de unidades prisionais no

Estado, representado pelo índice de reincidência inferior àquele relativo aos egressos

do sistema prisional convencional.

Entretanto,  esse sucesso relativo não deve impedir  que se percebam limitações

inerentes ao sistema Apac e que comprometem a segurança e a regularidade do

regime. Também nas Apacs podem ocorrer fugas, uso de drogas, falta de segurança

interna  das  unidades  prisionais  e  prática  de  delitos,  inclusive  hediondos,  pelos

recuperandos  nos  períodos  em  que  se  ausentam  das  unidades  prisionais,  o  que

contribui para o aumento da sensação de insegurança pública que se dissemina nas

diferentes regiões do Estado.

Com  o  fito  de  tentar  diminuir  ocorrências  dessa  natureza,  entendemos  ser

necessário promover alteração na lei  de execução penal  estadual  para vedar que

condenados pela prática de delitos hediondos, previstos no art. 1º da Lei Federal nº

8.072,  de  1990,  cumpram  penas  privativas  de  liberdade  em  unidades  prisionais

administradas por Apacs no Estado.

Esperamos, portanto, contar com o apoio de todos os parlamentares desta Casa

Legislativa à aprovação deste projeto.

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

parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.
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PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 4.693/2013

Ratifica  regime  especial  de  tributação  concedido  ao  setor  da  indústria  de

reciclagem, nos termos do art. 225 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1º - Fica ratificada a concessão de regime especial de tributação ao contribuinte

mineiro do setor da indústria de reciclagem, 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 a exposição de motivos

encaminhada por meio da Mensagem nº 545/2013.

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

Sala das Reuniões, 12 de novembro de 2013.

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

- Publicado, vai o projeto à Comissão de Fiscalização Financeira para deliberação,

nos termos da Decisão Normativa da Presidência nº 18.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 4.694/2013

Ratifica  concessão  de  regime  especial  de  tributação  em  matéria  de  ICMS  ao

contribuinte mineiro do segmento econômico da indústria de móveis, nos termos do

art. 225-A da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1º - Fica ratificada a concessão do regime especial de tributação ao contribuinte

mineiro do segmento econômico da indústria de móveis, nos termos do art. 225-A da

Lei  nº  6.763,  de 26 de dezembro de 1975,  considerando a exposição de motivos

encaminhada por meio da Mensagem nº 548/2013.

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

Sala das Reuniões, 12 de novembro 2013.

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

- Publicado, vai o projeto à Comissão de Fiscalização Financeira para deliberação,

nos termos da Decisão Normativa da Presidência nº 18.

REQUERIMENTOS

Nº 6.245/2013, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso aos policiais militares que menciona, lotados no 3º Pelotão
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da 23ª Cia. Independente de Polícia Militar,  pela apreensão de um menor em um

ônibus  da  empresa  Pássaro  Verde,  linha  Belo  Horizonte-Itamarandiba,  e  de  uma

barra de crack, dois tabletes de maconha, um pacote de cocaína, duas espingardas

calibres 36 e 32 e um cartucho intacto calibre 32.

Nº 6.246/2013, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso aos policiais militares que menciona, lotados na 171ª Cia.

do 32º Batalhão de Polícia Militar, pela prisão de Thiago Vieira Marques dos Santos

por  tráfico de drogas e pela apreensão de 560 pedras de  crack no Município de

Uberlândia.

Nº 6.247/2013, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso aos policiais militares que menciona, lotados na 89ª Cia.

Tático Móvel do 26º Batalhão de Polícia Militar, pela apreensão de uma menor e de

575 pedras de crack em Itabira.

Nº 6.248/2013, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso aos policiais militares que menciona, lotados na 162ª Cia.

de Polícia Militar e na 244ª Cia. de Ensino e Treinamento, ambas do 29º Batalhão de

Polícia Militar, pela prisão de um homem em desfavor do qual havia quatro mandados

de prisão, em Poços de Caldas.

Nº 6.249/2013, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso aos policiais militares que menciona, lotados na 133ª Cia.

do 18º Batalhão de Polícia Militar, pela prisão de dois homens, um deles suspeito da

autoria de 24 roubos em Contagem.

Nº 6.250/2013, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso aos policiais civis que menciona, lotados na 4ª Delegacia de

Polícia Civil - Noroeste, pela prisão de um homem e apreensão de 16kg de crack em

Belo Horizonte.

Nº 6.251/2013, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso aos policiais federais e aos policiais militares (lotados na

201ª  Cia.  Tático  Móvel  do  40º  Batalhão  de  Polícia  Militar)  que  participaram  da

operação que culminou na prisão de cinco pessoas e apreensão de 2t de maconha e

20kg de cocaína em Esmeraldas.
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Nº 6.252/2013, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja formulada

manifestação  de  aplauso  aos  policiais  militares  que  menciona,  lotados  na  25ª

Companhia de Polícia Militar  Tático Móvel  do 18º Batalhão de Polícia Militar,  pela

prisão, após denúncia anônima, de um indivíduo e pela apreensão de uma menor por

tráfico de drogas. (- Distribuídos à Comissão de Segurança Pública.)

Nº 6.253/2013, do deputado Antônio Carlos Arantes, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso com a Sra. Rosana Marques, empresária do Município de

Juruaia,  pelo  recebimento  do  prêmio,  conferido  pela  revista  "Cláudia",  de  mulher

empresária mais bem sucedida no ano. (- À Comissão de Turismo.)

Nº 6.254/2013, do deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita seja formulado

voto  de  congratulações  com  o  Sr.  Rubens  Goyatá  Campante,  do  Núcleo  de

Pesquisas do Tribunal  Regional  do Trabalho de Minas Gerais,  pela publicação do

artigo "Tercerização e Direitos Sociais". (- À Comissão do Trabalho.)

Nº  6.255/2013,  da  Comissão  Extraordinária  das  Águas,  em  que  solicita  seja

formulado voto de congratulações com o governador do Estado, com a Codemig, com

a Companhia Águas Minerais de Minas e com o prefeito municipal de Lambari pelo

anúncio de novas obras de revitalização do Parque das Águas de Lambari, bem como

do Museu das Águas.

Nº  6.256/2013,  da  Comissão  Extraordinária  das  Águas,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Meio Ambiente pedido de providências para que realize

com  urgência  levantamento  do  impacto  das  atividades  da  empresa  MMX  nas

nascentes  e  córregos  do  Município  de  São  Joaquim de  Bicas,  principalmente  no

Distrito de Nossa Senhora da Paz; para que determine a essa empresa que corrija ou

mitigue, no menor prazo possível, todos os impactos nesses mananciais e indenize

todos  os  agricultores  prejudicados  pela  atividade  da  mineradora;  e  para  que

encaminhe a essa comissão relatório circunstanciado com o referido levantamento, a

indicação  das  providências  adotadas  e  o  cronograma  de  sua  execução.  (-

Distribuídos à Comissão de Minas e Energia.)

Nº  6.257/2013,  da  Comissão  Extraordinária  das  Águas,  em  que  solicita  seja

encaminhado  ao  secretário  de  Meio  Ambiente  pedido  de  informações  sobre  as

providências adotadas em relação a impactos ambientais decorrentes da implantação
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de lagoa de rejeitos no Município de Itatiaiuçu, pertencente a empreendimento da

Mineradora MMX situado em São Joaquim de Bicas, os quais foram apontados em

relatório do Ministério Público do Estado, mas não constam no relatório de impacto

ambiental relativo ao citado empreendimento. (- À Mesa da Assembleia.)

Nº  6.258/2013,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Educação pedido de providências para a implantação

de ensino médio na Escola Estadual Professor Patrício Ferreira Gomes, no Município

de Teófilo Otôni. (- À Comissão de Educação.)

Nº  6.259/2013,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

formulada manifestação de aplauso com o Frei Claudio van Balen por seus 80 anos

de vida. (- À Comissão de Cultura.)

Nº  6.260/2013,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  delegada  Regional  de  Paracatu  pedido  de  informações  sobre  o

andamento das investigações envolvendo furtos de gado em Brasilândia de Minas,

ocorridos no mês de setembro de 2013. (- À Mesa da Assembleia.)

Nº  6.261/2013,  do  deputado Sávio  Souza  Cruz,  em que  solicita  seja  formulada

manifestação de aplauso à Igreja Pentecostal Deus É Amor pelo transcurso de seu

jubileu de ouro. (- À Comissão de Cultura.)

Nº  6.262/2013,  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 na Rua José Basílio, no Bairro Palmeiras, em

frente aos nºs 63, 141 e 200. (- À Comissão de Transporte.)

Nº  6.263/2013,  do  deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao governador do Estado e ao Comando-Geral da Polícia Militar pedido

de providências para que seja aumentado o efetivo de policiais militares e o número

de  viaturas  no  Município  de  Alvorada  de  Minas.  (-  À  Comissão  de  Segurança

Pública.)

Nº 6.264/2013, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja formulada

manifestação  de  aplauso  aos  policiais  militares  que  menciona,  lotados  na  35ª

Companhia PM/21º BPM, pela participação em operação que culminou na apreensão

de  2  papelotes  de  cocaína,  92  pedras  de  “crack”  e  46  buchas  de  maconha  no
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Município de Ubá.

Nº 6.265/2013, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja formulada

manifestação  de  aplauso  aos  policiais  rodoviários  federais  pela  participação  em

operação que culminou na prisão de dois homens com 10kg de cocaína na BR-381,

no Município de São Gonçalo do Sapucaí.

Nº 6.266/2013, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso aos policiais federais pela participação em operação que

culminou na prisão de um homem e na apreensão de 31kg de cocaína na região de

Três Corações, próximo a Varginha.

Nº 6.267/2013, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso aos policiais militares que menciona, lotados na 138ª e na

143ª  Cias.  do  14º Batalhão de Polícia Militar,  pela  participação em operação que

culminou na apreensão de um menor  e na prisão de dois  adultos,  bem como na

apreensão de maconha, em Ipatinga.

Nº 6.268/2013, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso aos policiais militares que menciona, lotados na 13ª Cia.

Tático Móvel do 13º Batalhão de Polícia Militar, pela participação em operação que

culminou na prisão de  Marcel  Barbosa dos  Santos,  conhecido  como Maníaco do

Dona  Clara,  que  confessou  ter  abusado  sexualmente  de  adolescentes,  em  Belo

Horizonte.

Nº 6.269/2013, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso aos policiais militares que menciona, lotados na 1ª Cia. de

Missões Especiais da 2ª Região de Polícia Militar, pela participação em operação que

culminou na prisão de um traficante e na apreensão de armas de fogo e maconha,

em Betim.

Nº 6.270/2013, 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 apreensão de maconha na BR-365, em

Monte Alegre de Minas.

Nº 6.271/2013, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja formulada

manifestação  de  aplauso  aos  policiais  militares  que  menciona,  lotados  no  2º
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Grupamento de Meio  Ambiente  do  7º  Pelotão da 12ª  Cia.  Independente de Meio

Ambiente  e  Trânsito  da  PMMG,  pela  participação  em  operação  que  culminou  na

apreensão de armas de fogo, em Espera Feliz.

Nº 6.272/2013, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso aos policiais militares que menciona, lotados na 28ª Cia.

Independente  e  na  1ª  Cia.  do  Batalhão  Rotam  da  PMMG,  pela  participação  em

operação que culminou na prisão de três homens que roubaram uma residência, em

São Gonçalo do Pará.

Nº 6.273/2013, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja formulada

manifestação  de  aplauso  aos  policiais  militares  que  menciona,  lotados  no  27º

Batalhão de Polícia Militar, pela participação em operação que culminou na prisão de

três indivíduos por tráfico de drogas e na apreensão de cocaína, em Juiz de Fora.

Nº  6.274/2013,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Juízo de Direito da 6ª Vara de Fazenda Municipal da Comarca de

Belo Horizonte pedido de providências com vistas ao pronto cumprimento da ordem

judicial  de  reintegração  de  posse  proferida  no  Processo  nº  2427246-

06.2013.8.13.0024.

Nº  6.275/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados  ao  Conselho  Municipal  de  Habitação  de  Belo  Horizonte  as  notas

taquigráficas  da  32ª  Reunião  Ordinária  dessa  comissão,  os  documentos

apresentados na reunião pela Cooperativa Habitacional  Metropolitana e pedido de

providências para que seja solucionada a situação dos associados dessa cooperativa.

Nº  6.276/2013,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao governador do Estado, à Secretaria de Defesa Social e à Chefia da

Polícia Civil pedido de providências para a convocação dos candidatos excedentes

aprovados no concurso público de 2013 para médico-legista da Polícia Civil.

Nº 6.277/2013, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso aos policiais federais pela participação em operação que

culminou na prisão de seis traficantes com 35kg de cocaína, no Município de Belo

Horizonte.

Nº  6.278/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam
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encaminhados  à  Secretaria-Geral  da  Presidência  da  República,  ao  Ministério  das

Cidades,  à  Presidência  da  Caixa  Econômica  Federal,  à  Ouvidoria  da  Caixa

Econômica  Federal  e  à  Procuradoria  Regional  dos  Direitos  do  Cidadão  as  notas

taquigráficas  da  32ª  Reunião  Ordinária  dessa  comissão,  os  documentos

apresentados nessa reunião pela Cooperativa Habitacional Metropolitana e pedido de

providências  com  vistas  a  solucionar  os  problemas  dos  associados  dessa

cooperativa.

Do deputado Celinho do Sinttrocel em que solicita a realização de ciclo de debates

sobre o golpe militar de 1964 e o processo de redemocratização do País.

-  São também encaminhados à presidência requerimentos dos deputados Sávio

Souza  Cruz  (7),  em  que  solicita  a  distribuição  dos  Projetos  de  Lei  nºs  4.439  e

4.441/2013  à  Comissão  de  Transporte,  4.443/2013  à  Comissão  de  Educação,

4.442/2013  à  Comissão  de  Esporte  e  4.648/2013/2013  à  Comissão  de  Assuntos

Municipais e dos Projetos de Lei nºs 53 e 54/2013 à Comissão do Trabalho, e Duarte

Bechir (3), em que solicita a distribuição do Projeto de Lei nº 4.439/2013 à Comissão

de Política Agropecuária e dos Projetos de Lei Complementar nºs 53 e 54/2013 à

Comissão de Educação.

Comunicações

- São  também  encaminhadas  à  presidência  comunicações  das  Comissões  de

Segurança Pública e de Transporte e dos deputados Hely Tarqüínio e Celinho do

Sinttrocel.

Oradores Inscritos

O presidente - Com a palavra, o deputado Tony Carlos.

O  Deputado  Tony  Carlos*  -  Sr.  Presidente,  demais  membros  da  Mesa,  Sras.

Deputadas e Srs. Deputados, boa tarde. O Estado de Minas Gerais arrecadou de

impostos para o governo federal, até esta data, uma quantia expressiva que salta aos

olhos: exatamente R$5.000.341.901.000,00. No ranking de arrecadação de impostos

pela Receita Federal no Estado, Belo Horizonte está na 1ª posição, com arrecadação,

até agora,  de R$2.158.000.000,00.  A Delegacia da Receita  Federal  de Contagem

ficou na 2ª posição, com R$593.196.000,00. Em 3º lugar,  a Delegacia da Receita

Federal de Uberlândia, com R$537.168.000,00. A Delegacia da Receita Federal de
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Juiz de Fora ficou em 4º lugar, com R$377.836.000,00. Em 5ª posição no ranking de

arrecadação de impostos para o governo federal vem a Delegacia da Receita Federal

de Varginha, com R$315.850.000,00; na 6ª posição está a delegacia de Divinópolis,

R$251.584.000,00;  a  7ª  delegacia  de  maior  arrecadação  do  governo  federal  no

Estado  é  a  de  Sete  Lagoas,  R$249.317.000,00;  na  8ª  posição  no  Estado  em

arrecadação  está  Uberaba,  R$227.207.000,00;  em  9ª  posição  no  Estado  está

Governador  Valadares, R$152.376.000,00;  em 10ª  posição,  a regional  que agrega

várias cidades: Conselheiro Lafaiete, R$135.368.000,00; na 11ª posição no ranking:

Montes Claros,  no Norte de Minas,  R$126.390.000,00; e na 12ª  e última posição:

Poços de Caldas, que menos arrecadou no Estado, R$109.222.000,00.

Aonde  quero  chegar,  Sr.  Presidente  da  Mesa?  Quero  chegar  ao  bolo  de

arrecadação do município, que é o Fundo de Participação dos Municípios -  FPM.

Para os que acompanham a TV Assembleia entenderem, funciona assim: cada cidade

tem um percentual do bolo arrecadado de acordo com o que arrecada. Por que estou

me manifestando  aqui?  Por  causa  do prejuízo  que o  Município  de  Uberaba  está

levando.

A Fosfértil, hoje Vale Fertilizantes, é ligada à Vale, que é presidida pelo uberabense

Murilo  Ferreira.  Eles  transferiram,  desde  o  final  do  ano  passado,  sem  que

soubéssemos, seu pagamento do Imposto de Renda, das obrigações sociais, do IPI,

para Cubatão, no Estado de São Paulo. Ora, é inadmissível que uma empresa que

está estabelecida em Minas Gerais desde 1977... A Vale Fertilizantes, em Uberaba, é

a  maior  fábrica  de  fertilizantes  da  América  Latina.  O  que  nós,  uberabenses,

ganhamos  com  isso?  Deixaram  de  pagar  os  impostos  lá.  Quanto  às  obrigações

sociais, como INSS, PIS, Cofins, tudo bem, porque essa arrecadação é direcionada e

tem um fim específico, mas o mesmo tem ocorrido com a arrecadação do Tesouro, do

Imposto de Renda sobre o lucro e do IPI, porque a declaração da antiga Fosfértil,

hoje Vale Fertilizantes, em vez de ser feita em Uberaba, está sendo feita no domicílio

fiscal de Cubatão. E o que nós, uberabenses, ganhamos com isso? É aquela história

dos locais das Minas Gerais: furam o buraco, tiram o minério e o levam embora. E os

mineiros ficam com o buraco. Boa essa troca, não é?

Senhores, senhoras e meus caros deputados, por conta disso estamos prevendo
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que, no ano que vem, os uberabenses vão amargar um prejuízo, porque, se vamos

recolher um valor menor de Imposto de Renda e de IPI da Vale Fertilizantes, é óbvio

que o governo federal vai diminuir o repasse para o Município de Uberaba.

E  o  que  vislumbramos?  Se  hoje  as  coisas  já  andam  ruins  com  a  falta  de

medicamentos  e de  médicos,  como será  em  2014? O interessante  é  que  a  Vale

Fertilizantes  não  contou  isso  a  ninguém;  eu  descobri  por  acaso.  Ontem  fui  à

Delegacia da Receita Federal em Uberaba e, conversando com o superintendente,

perguntei-lhe qual era a empresa de Uberaba que mais pagava IPI. Ele disse que era

a Fosfértil, a Vale, mas que agora não paga mais impostos lá. Ou seja, detemos a

maior fábrica de fertilizantes da América Latina, e ela não paga nada a Uberaba, paga

ao Estado de São Paulo. Bonito isso. Então, o fertilizante é produzido em Uberaba,

arrecada-se, vende-se, mas, na hora de pagar a compensação, pagam para quem

mora em Cubatão, no Estado de São Paulo. Fica muito fácil para quem mora em

Cubatão desfrutar do dinheiro que seria utilizado por nós, uberabenses.

Para  que  os  senhores  tenham  ideia,  vejam  o  que  Uberaba  arrecadou  para  o

governo  federal  no  ano  passado:  R$3.199.000.000,00.  Em  Uberaba  tivemos  um

aumento de 20% de 2009 a 2012, mas até agora a delegacia da Receita Federal de

lá  arrecadou  menos  -  R$1.560.000.000,00.  Daí  passamos  a  prever  o  seguinte:

produzimos o fertilizante, mas o cidadão de Uberaba não vai levar nada em troca,

pois alguém que mora muito distante de Uberaba é quem vai desfrutar do dinheiro

que seria, de fato e de direito, dos uberabenses.

Então,  Sr.  Presidente,  gostaria  que  V.  Exa.  propusesse,  talvez em nome deste

parlamentar, que os colegas assinassem um documento deste parlamento - porque

estamos tratando de Minas Gerais - à Vale Fertilizantes, não pedindo, mas exigindo

que paguem o que devem recolher ao Município de Uberaba.

O  Estado  de  Minas  Gerais  arrecadou  até  agora  para  a  Receita  Federal

R$5.000.341.000.000,00.  Do  percentual  com  que  Uberaba  contribuiu,  e  está  na

condição  privilegiada  de  8º  lugar,  o  Estado  de  Minas  teve  5,98%  de  aumento,

Uberaba teve 5,58%, e Uberlândia foi  a campeã em aumento de percentual,  com

12,64%.

Neste  momento,  cabe  a  este  deputado  lamentar  profundamente  o  que  a  Vale
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Fertilizantes está fazendo com o povo de Uberaba. Ao trocar o seu domicílio fiscal de

Uberaba  para  Cubatão,  deixaremos,  a  partir  do  ano  que  vem,  de  atender  mais

crianças nas creches, de proporcionar mais segurança com a Polícia Militar ou com a

guarda municipal, deixaremos de colocar mais remédios nos postos de saúde.

Portanto, na área federal,  que não está sob o comando da atual  administração,

estamos em declínio, em déficit. No entanto, esse déficit deve ser creditado à Vale

Fertilizantes.

Sr. Presidente, não é só ela. Outra empresa também está dando cano em Uberaba.

Refiro-me  à  Petrobras.  Uberaba  e  Uberlândia  têm  unidades  da  Petrobras.  Não

sabíamos, Sr. Presidente, que a unidade de Uberaba havia optado, quanto àquilo que

vende, pelo domicílio fiscal de Uberlândia. Isso é muito ruim. Não é possível nós,

uberabenses,  ajudarmos  a  melhorar  a  qualidade  de  vida  dos  uberlandenses.  Eu,

particularmente, que me autointitulo defensor, embaixador de Uberaba, não comungo

com essa situação. A Petrobras hoje paga impostos de sua unidade de Uberaba em

Uberlândia. Isso é inaceitável, inadmissível. Fica muito fácil crescer e fazer sucesso

com o chapéu dos outros. Deixo aqui meu protesto, presidente, em relação à atitude

tanto da Vale Fertilizantes quanto da Petrobras.

Quanto ao Município de Uberaba, estamos assumindo o que nos cabe. Cito um

exemplo,  em  relação  ao  Valor  Adicionado  Fiscal  -  VAF.  A  atual  administração,

comandada  por  ex-deputado  desta  Casa,  o  prefeito  Paulo  Piau,  conseguiu  um

aumento de 27%, recuperando o que havíamos perdido. Quanto ao FPM, que é da

União,  estamos em situação negativa.  Presidente,  ainda no governo municipal,  o

governo Paulo Piau conseguiu aumentar a arrecadação de ISS. No ano passado,

foram  R$38.876.000,00.  De  janeiro  até  este  período,  de  janeiro  até  agora,  já

faturamos quase R$48.000.000,00 em ISSQN. A administração do ex-deputado Paulo

Piau, que esteve por vários mandatos nesta Casa, está dando um passo valoroso

para a recuperação fiscal do Município de Uberaba.

Devolvo a palavra ao presidente. Meu compromisso é estar atento e vigilante, afinal

de contas Uberaba e os municípios de nossa região não podem parar.

* - Sem revisão do orador.

O presidente - Com a palavra, o deputado André Quintão.
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O deputado André  Quintão*  -  Sr.  Presidente,  Srs.  Deputados,  Sras.  Deputadas,

telespectadores  que  nos  acompanham  pela  TV  Assembleia,  no  dia  de  hoje  foi

realizada  uma reunião  especial  solicitada  por  este  parlamentar  ao  presidente  da

Assembleia, deputado Dinis Pinheiro, e ao deputado presidente da Comissão de Meio

Ambiente, deputado Célio Moreira, com o objetivo de buscarmos agilizar a tramitação

de matérias legislativas pertinentes à proteção e à preservação do Sinclinal Moeda,

Serra da Moeda e Serra da Calçada.

Esse é um importante patrimônio ambiental do Vetor Sul de Belo Horizonte, numa

área que se estende da região próxima ao Jardim Canadá, em Nova Lima, até a

cidade  de  Congonhas.  Essa  região  tem  uma  importância  muito  grande.  Possui

aquíferos fundamentais para a Bacia do Paraopeba e para a Bacia do Rio das Velhas.

Nesse sinclinal se encontram patrimônios históricos, estéticos, cênicos, vegetações

importantes, um potencial imenso para o turismo rural e ecológico. Temos também

nessas  regiões  comunidades  quilombolas,  condomínios  horizontais,  espaços  de

fruição  do  lazer,  mas  também  nessa  área  se  encontra  boa  parte  das  reservas

minerárias do chamado Quadrilátero Ferrífero e de Minas Gerais.

A bem da verdade, a propriedade sobre quase 75% dessa área se encontra nas

mãos  de  empresas  minerárias.  Por  iniciativa  do  deputado  Dalmo,  na  legislatura

passada,  foi  apresentada  uma  proposta  de  emenda  à  Constituição  -  PEC  -  de

tombamento da Serra da Moeda. Por um entendimento jurídico e de possibilidades,

concretas ou não, de aprovação, esta Casa optou pela constituição de uma comissão

especial.  Essa comissão especial ouviu especialistas, realizou visitas técnicas, fez

várias  audiências  e  produziu  um  relatório  final,  aprovado  por  este  Plenário.  E,

decorrência desse relatório final, foi apresentado um projeto, um substitutivo à PEC,

sob a forma de um projeto de lei. Isso foi em 2009. Esse Projeto de Lei nº 3.407/2009

dispunha  sobre  a  utilização  e  a  proteção  ambiental  das  Serras  da  Moeda  e  da

Calçada, buscando exatamente estabelecer diretrizes que buscassem compatibilizar

os vários conflitos de uso estabelecidos nessa região. Uns querem minerar,  lavrar,

muitos  querem  preservar,  outros  querem  morar.  Todos  nós  precisamos,

principalmente, das nossas nascentes e da água de boa qualidade dessa região.

Nesse projeto resultado da comissão especial,  lembro-me de ter  defendido esse
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ponto. No relatório da comissão especial e no projeto, já advogávamos a tese de que,

até o projeto ser aprovado e regulamentado, fossem suspensas as autorizações e os

licenciamentos para a instalação e expansão de empreendimentos naquela região,

exatamente  pela  ausência  de  regras  mais  definitivas  que  pudessem  estabelecer

diretrizes que garantissem todas essas vocações dessa importante região.

Esse projeto, infelizmente, não foi aprovado pela legislatura passada. No início da

legislatura atual,  em 2011, solicitei, a pedido de várias entidades ambientalistas, o

desarquivamento  do  projeto.  Repito,  projeto  resultante  de  amplo  acordo  entre

deputados de vários partidos que participaram dessa comissão especial. O fato é que

a  tramitação  desse  projeto  ainda  está  muito  lenta.  E  outros  projetos  foram

apresentados  por  outros  deputados,  por  exemplo,  o  do  deputado  Rogério,  que

estabelece  a  proteção  específica  mais  na  crista  da  Serra  da  Moeda  do  que

conhecemos como as nascentes da Mãe d'Água, para transformar aquele espaço,

aquela faixa em monumento natural.

Depois  disso,  houve  também  os  debates  do  Plano  Diretor  de  Desenvolvimento

Integrado - PDDI - e de um projeto que tramita na Casa sobre autonomia dos estados

e dos municípios em relação ao planejamento urbano metropolitano. Então, estamos

com  um  conjunto  de  projetos.  Como  os  projetos  não  estão  sendo  apreciados

adequadamente, do ponto de vista da urgência que merecem, solicitei ao presidente

que constituíssemos uma comissão especial  para atualizar esse debate à luz das

novas regras e que também aprovássemos regras que estabelecessem o mínimo de

racionalidade na ocupação dessa região.

Todos  sabem  que  tenho  uma  ligação  mais  orgânica  com  as  entidades

ambientalistas,  quilombolas  e  com  os  moradores  dessa  região.  Não  tenho  uma

relação orgânica com o setor minerário. Respeito a atividade econômica, mas acho

até que essa indefinição não convém ao setor minerário, pela insegurança jurídica

que é travada. Qualquer empresário quer ter segurança jurídica para estabelecer seu

empreendimento. O fato é que, por vários motivos, não estamos conseguindo achar

esse ponto de acordo.  Então,  solicitei  ao  presidente a instituição dessa comissão

especial.  Ele  solicitou  ao  presidente  da  Comissão  de  Meio  Ambiente  que

estabelecesse um cronograma que agilizasse esses projetos. Hoje tivemos o primeiro
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encontro, em que foi apresentado um cronograma de realização de audiências, de

visitas e de atualização de estudos. Lá tive oportunidade de fazer duas reivindicações

para  as  quais  conto  com  o  apoio  dos  deputados  desta  Casa.  Aproveito  para

cumprimentar o deputado federal e companheiro de partido Odair Cunha, nosso vice-

líder no Congresso Nacional. É uma honra tê-lo aqui na Assembleia.

Nesse  momento  fizemos  duas  reivindicações.  Primeiro,  vamos  estabelecer  um

prazo para votação do Projeto de Lei nº 1.891, com o substitutivo ou com a proposta

atualizada. Isso é muito importante. Vejam bem: a comissão especial de 2008 e 2009

apresentou o  projeto  em  2009,  que  tramitou  até  2010  e  não foi  aprovado.  Eu  o

desarquivei em 2011. Já estamos em 2013. Imaginem em fevereiro de 2015 termos

de desarquivar um substitutivo ou um projeto que foi fruto de uma atualização do

estudo da comissão especial de 2009. Eu disse com todas as letras hoje no encontro:

na minha opinião, a Assembleia está em débito com o Sinclinal Moeda, em débito

com uma regra mais permanente de preservação.

Sugeri ao presidente que colocássemos o primeiro trimestre de 2014 como prazo-

limite para este Plenário tomar a decisão soberana, democrática. Não podemos mais

empurrar  essa  questão  com  a  barriga.  Cobrei  também  do  governo  estadual  um

posicionamento  mais  nítido.  Parece-me que dentro  do governo há um conflito  de

visões entre a área ambiental, a área de desenvolvimento econômico e a área de

gestão metropolitana. Se o governo não tem uma posição mais nítida... E faço um

apelo ao governador Anastasia para que também agilize esse debate interno dentro

do governo a fim de discutir esse conteúdo com sua base de apoio. Se não se tem

uma orientação clara do que os órgãos ambientais desejam, isso interfere também no

avanço  do  debate  dentro  da  Assembleia.  Esse é  um  dado político  relevante,  até

porque  queremos  aprovar  um  projeto  de  lei  que  depois  seja  sancionado  pelo

governador.  Ninguém  aqui  quer  fazer  jogo  para  a  plateia;  queremos  aprovar  um

projeto viável.

Então, reitero essa solicitação de que o governo faça esse debate interno, para que

a Comissão de Meio Ambiente, a partir da semana que vem, estabeleça rapidamente

esse cronograma. Não vou falar de debates porque os debates já foram muitos. É

quase uma atualização do debate já feito, já convergindo para a apresentação de um
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substitutivo, se for o caso, ao original do Projeto de Lei nº 1.891, para que possamos

aprovar a proposta até o primeiro trimestre do ano que vem. Lembro que ano que

vem é ano de Copa, de eleição, momento de dar uma resposta efetiva em termos de

regulamentação,  de  definição  de  estratégias  para  essa  importantíssima  área  de

proteção ambiental. Também solicito ao governo estadual que, até que esse processo

compartilhado  seja  concretizado,  suspenda  os  licenciamentos  e  a  instalação  ou

ampliação de novos empreendimentos. É importante também essa suspensão porque

hoje mesmo, na reunião especial,  foi  dito que empreendimentos que se poderiam

instalar - no caso, nem são minerários, mas empreendimentos ligados à expansão de

outras atividades econômicas - estão sendo instalados em áreas de vegetação nativa,

de vegetação importante no Sinclinal Moeda.

Considero  esse  desafio  talvez  um  dos  mais  importantes  na  área  ambiental  de

Minas. Trata-se de duas bacias fundamentais, Rio das Velhas e Paraopeba, situadas

em regiões que têm a ver com o nosso microclima, com o abastecimento de água,

principalmente da região metropolitana, e que são refúgio também e fonte de renda

para  outras  famílias  que  desenvolvem  atividade  econômica  não  subordinada  à

mineração, sendo importantes também para a própria atividade minerária, que tem lá

seus interesses econômicos.  Quanto  mais  complexo for  o desafio  mais  ficaremos

instigados a superá-lo.

Este  é  um  desafio  legislativo  para  a  Assembleia:  achar  um  ponto  comum  que

permita aprovar uma legislação e que deixe como legado para o Sinclinal Moeda,

para a Serra da Moeda e para a Serra da Calçada a possibilidade da preservação das

águas,  das  matas  e  da  natureza  com  uma  exploração  sustentável  das  nossas

riquezas. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O presidente - Com a palavra, o deputado João Leite.

O deputado João Leite* - Sr. Presidente, deputados, público que acompanha esta

reunião  da  Assembleia  Legislativa,  não  quis  apartear  o  deputado  André  Quintão,

apesar de ter ficado muito instigado pelo tema que trouxe, a questão da legislação.

Diria  até,  deputado  André  Quintão,  que  deveríamos  estender  esse  entendimento

especialmente para o Rio Taquaraçu, que talvez seja a última caixa d'água da região
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metropolitana  e  que  também  sofre  em  relação às  minas,  por  conta  da  Serra  da

Piedade, na região de Caeté.

Anteriormente fiz uma proposta de legislação, que também foi arquivada, sobre a

preservação do Rio Taquaraçu. É interessante falar que temos algumas cidades no

Brasil...  O exemplo  de Belo Horizonte é muito legal,  porque apenas 2% da água

utilizada na cidade nasce dentro do município. O restante está fora, em Rio Manso,

em Rio Acima, por causa do sistema Rio das Velhas, já citado pelo deputado André

Quintão.  Para  se  ter  uma ideia,  São  Paulo  já  busca  sua  água  em  Extrema,  no

território mineiro, e a água tem de percorrer alguns bons quilômetros para chegar à

capital.

No  exterior,  algumas  grandes  cidades  já  buscam  água  a  mais  de  100km  de

distância para que sua população possa ter acesso a ela. Temos de estar atentos,

porque até hoje a cidade de Rio Manso não tem um sistema de coleta de esgoto, e ali

está o sistema Rio Manso. Outro dia houve uma ocupação na área de preservação

ambiental de Várzea das Flores. Então temos de fazer um acompanhamento mais

cuidadoso  dessas  águas.  E  isso  vale  também  para  a  Serra  da  Moeda,  para  as

nascentes  no  entorno  de  Belo  Horizonte,  que  precisam  ser  preservadas.  Belo

Horizonte já não cresce tanto em números absolutos como antes, mas as cidades da

Região Metropolitana de Belo Horizonte crescem violentamente e precisam dessa

preservação.

Quero apoiar a fala do deputado André Quintão, a sua preocupação em relação à

preservação  dos  nossos  mananciais,  que  é  fundamental.  Espero  que  possamos

aprovar  essa  legislação  e  promover  com  efetividade  a  proteção  dos  nossos

mananciais,  vide o  crescimento  ocorrido  na  região  Sul  de  Belo  Horizonte,

especialmente em Nova Lima, no Vale do Sereno e no Vila da Serra. Nessa região

houve um incremento de 60 mil novos moradores, que é mais que a população de

Nova Lima. Isso foi algo impressionante. Na semana passada, fui ao Hospital Biocor

e levei  1 hora para ir  e 1 hora para voltar.  Ninguém consegue passar ali  mais.  A

estação para tratamento de esgoto feita pela Copasa não dá mais conta da demanda,

em razão do crescimento da região.

Gostaria de tratar de outro assunto, nesta tarde, que é o esquecimento, o abandono



811
____________________________________________________________________________

de Minas Gerais por parte do governo federal, do governo Dilma. Estou aqui com as

notícias do Rio Grande do Sul. O jornal Zero Hora, do Rio Grande do Sul, diz: “Dilma

cobra agilidade de ministros para acelerar os projetos no Rio Grande do Sul. Dos 12

principais planos do governo federal no Estado do Rio Grande do Sul, 5 estão em

ritmo acelerado, 5 mostram lentidão e 2 nem começaram”. Observem que o governo

federal tem 12 projetos principais no Rio Grande do Sul. Quais são os projetos do

governo federal em Minas Gerais?

Tenho aqui os projetos da presidente Dilma para o Rio Grande do Sul: a Ponte do

Guaíba, rodovias estratégicas - BR-448, BR-386 - e a duplicação da rodovia entre

Pelotas e Rio Grande.

A notícia conta que a presidente da República convocou uma reunião no sábado no

Palácio do Planalto para cobrar dos ministros as obras no Rio Grande do Sul. Foram

convocados os ministros dos Transportes, de Obras, da Saúde, enfim, ela convocou

seus ministros para irem ao Palácio, a fim de discutir as obras do Rio Grande do Sul.

Ela quer estender a via até Estância Velha e fazer as duplicações da BR-386 e da

BR-292.  Ela  quer  duplicar  todas  as  rodovias  do  Estado  do  Rio  Grande  do  Sul,

enquanto aqui em Minas Gerais toda semana, todos os dias somos avisados das

mortes não apenas de mineiros, mas de brasileiros que utilizam a BR-381 norte, de

Belo Horizonte a Monlevade, a Ipatinga, a Governador Valadares. As pessoas estão

morrendo numa estrada que foi construída por JK, quando um caminhão transportava

7t. Hoje os caminhões que estão na BR-381 transportam mais de 40t e convivem com

os carros de passeio. A produção da Usiminas, da Acesita, das empresas do Vale do

Aço não consegue competir. Isso está gerando desemprego, porque não competem

com  empresas,  como  as  do  Rio  Grande  do  Sul,  onde  a  Presidente  Dilma  quer

duplicar todas as rodovias. Há anos estamos pedindo a duplicação da BR-381 Norte.

O PT gostava de pedir “Fora, Fernando Henrique!”, “Fora, FHC!”, mas foi FHC que

duplicou a BR-381, de Belo Horizonte até São Paulo, com quase 600km de extensão;

foi Fernando Henrique que inaugurou as nove últimas estações do metrô de Belo

Horizonte. O que mais dói em nós é que já sabemos, líder Bonifácio Mourão, que é

líder na região de Governador Valadares também, onde na BR-381 as pessoas vão

morrer: próximo ao trecho de Bom Jesus do Amparo, naquela curva, onde é quase
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impossível trafegar; na curva de Ravena; na curva do Km 30. Já sabemos onde está

o desastre, mas o governo federal nada faz.

Agora, líder Mourão, a presidente convoca uma reunião no Palácio do Planalto, no

sábado, para cobrar agilidade na duplicação das rodovias no Rio Grande do Sul. Ela

não tem sentimento em relação a Minas Gerais, à dor que os mineiros estão tendo

pelas  mortes  nas  nossas  rodovias.  Mas,  quando  se  trata  de  tema  como  esse,

duplicação  de  rodovias  e  planejamento,  o  deputado  Bonifácio  Mourão,  líder  do

governo na Assembleia Legislativa, não pode ficar de fora. Ele conhece,  conviveu

com  esse  drama,  transitou  por  essa  rodovia.  Governou  Governador  Valadares,

vivendo essas dificuldades. Portanto quero ouvi-lo com muito prazer.

O deputado Bonifácio Mourão (em aparte) - Deputado João Leite, V. Exa., mais uma

vez, está abordando assuntos relativos a obras de extrema importância não só para

Minas Gerais, mas também para o Brasil.

A propósito da última parte da abordagem de V. Exa., que diz respeito à duplicação

da BR-381 norte, ligando Belo Horizonte a Governador Valadares, gostaríamos de

lembrar, nesse pronunciamento tão oportuno de V. Exa., que, no meio de tudo isso,

há uma mentira grave do governo federal. Qual é ela? Durante todos os anos, mais

de seis anos, desde o início do governo Lula, fala-se que a duplicação da BR-381

norte abrange o trecho entre Belo Horizonte e Governador Valadares.

Toda a imprensa, sem exceção, só divulga que a duplicação da BR-381 Norte é

entre Belo Horizonte e Governador Valadares. No entanto, deputado João Leite, a

duplicação  não vai  até  Governador  Valadares,  vai  até  Belo  Oriente,  onde está  a

Cenibra. Ela não vai até Governador Valadares, mas só viemos a saber disso depois

que  os  editais  foram  publicados.  Esconderam  isso  da  população  de  Governador

Valadares  e  de  todas  outras  cidades  além  Valadares.  O  lado  de  Teófilo  Otôni,

Jequitinhonha  ou  outros  municípios  como Mantena,  Conselheiro  Pena  e  Aimorés

utilizam essa rodovia e vão ter um estrangulamento entre Governador Valadares e

Belo Oriente,  mas o pior  não é isso.  O pior  é que a BR-381,  uma das principais

rodovias  federais,  se liga à BR-116,  a Rio-Bahia.  Onde ela  liga? Exatamente em

Governador Valadares. Essa rodovia, esse trecho de 70km é de interesse nacional.

Ela não é de interesse somente de Governador Valadares e de outras cidades, ela é
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de interesse nacional.

O governo federal mentiu do princípio ao fim dizendo que a duplicação seria de

Belo Horizonte a Governador Valadares. No entanto, o projeto diz que de Belo Oriente

a Governador  Valadares serão apenas melhorias,  alguns acostamentos.  Deputado

João Leite,  deputado Ivair  Nogueira, sabem o que vai  acontecer? Depois,  quando

vierem os bons tempos e ela for duplicada, a pessoa viajará daqui até Belo Oriente

em quatro pistas; chegando lá, haverá um estreitamento para duas pistas. A pessoa

vai  pensar  que está  indo para  a  roça.  Deputado João Leite,  nós,  de Governador

Valadares e região, não podemos aceitar isso de braços cruzados. Não vamos aceitar

isso de jeito algum, em hipótese alguma podemos aceitar uma coisa dessas.

Sr. Presidente, a Constituição Federal é muito clara quando diz que compete ao

governo federal e a todos os governos buscar a igualdade entre as pessoas e as

regiões. É assim que o governo federal está buscando a igualdade regional?

O deputado Tiago Ulisses (em aparte)* - Caro presidente, deputado Ivair Nogueira,

é bom que um deputado de Betim esteja presente neste aparte. Deputado João Leite,

farei pequeno aparte. Vinha cedo para a Assembleia para participar da Comissão de

Justiça e ouvi na Rádio CBN ou na Rádio Antena 1 que a manchete do jornal Diário

do Comércio,  de  Recife,  era  a seguinte:  “Fiat  vai  contratar  mais  mil  pessoas  em

Pernambuco”. Deputado Ivair Nogueira, juntando-me ao aparte do deputado Bonifácio

Mourão,  vamos lembrar  a transferência de última hora,  no último dia,  por medida

provisória, desses mil empregos, que estariam em Betim. Eles foram transferidos na

madrugada, no último dia, em uma reedição, em uma mudança de medida provisória

do ex-presidente. Talvez hoje estivessem sendo anunciados pela imprensa mineira, e

não pela imprensa de Pernambuco. Digo isso para reavivar a memória dos mineiros

para mais essa medida que o governo federal tomou em relação a Minas Gerais.

Muito obrigado.

O deputado João Leite* - Obrigado. Há grandes traições contra Minas Gerais. O PT

traiu Minas Gerais. Essa é a verdade. Quero homenagear o nosso líder, deputado

Glaycon Franco, falando também sobre o trecho da BR-040. Hoje não conseguimos

ver  a  sinalização  horizontal  nem  a  vertical  na  pista.  A  BR-040  está  totalmente

abandonada  pelo  governo  federal.  Daqui  até  Conselheiro  Lafaiete  o  risco  é



814
____________________________________________________________________________

permanente.

Sr.  Presidente,  quero terminar falando das obras cobradas à “presidente no Rio

Grande do Sul”: BR-392, duplicação da Rodovia Pelotas-Rio Grande, praticamente

70%  da  obra  está  concluída;  BR-448,  já  temos  88,71%  das  obras  concluídas;

duplicação Tabaí-Estrela, 70% da obra concluída. Também temos prevista para o Rio

Grande - isso foi muito cobrado do ministro Padilha - a cobrança da construção de 34

UPAs.

Então, para o Rio Grande do Sul, estão previstas 34 UPAs e 524 creches; em Novo

Hamburgo, foram entregues 180 apartamentos; e nos 455 municípios desse estado,

todos já receberam escavadeiras, motoniveladoras e caminhões-caçamba. Esse é o

trabalho do PT para o Rio Grande do Sul. Para Pernambuco, a Fiat. E Minas Gerais

segue esquecida pelo PT.

* - 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.

- Vem à Mesa:

ACORDO DE LÍDERES

A totalidade dos membros do Colégio de Líderes acordam seja prorrogado até o dia

5/12/2013 o prazo para recebimento de emendas ao 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 ao 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.

Sala das Reuniões, 12 de novembro de 2013.
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DECISÃO DA PRESIDÊNCIA

A presidência acolhe o acordo e determina seu cumprimento.

Mesa da Assembleia, 12 de novembro 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 6.264 a 6.274, 6.276 e

6.277/2013, da Comissão de Segurança Pública, e 6.275 e 6.278/2013, 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 Segurança Pública - aprovação, na 23ª Reunião

Extraordinária,  em  6/11/2013,  dos  Requerimentos  nºs  5.902/2013,  do  deputado

Antônio Carlos Arantes, com a Emenda nº 1, do deputado João Leite, que substitui a

expressão “detetive” pela expressão “investigador”, 5.903, 5.905, 5.906, 5.909, 5.910,

5.936 a 5.939, 5.947, 5.948, 5.957, 5.960 a 5.962, 6.006, 6.012 e 6.014/2013, do

deputado Cabo Júlio, 5.912 a 5.915, 5.917, 5.950 a 5.953 e 6.072/2013, do deputado

Sargento Rodrigues, e 6.008/2013, do deputado Fabiano Tolentino; e de Transporte -

aprovação,  na  22ª  Reunião  Ordinária,  em  12/11/2013,  do  Projeto  de  Lei  nº

4.486/2013,  do  deputado  Dilzon  Melo,  e  dos  Requerimentos  nºs  5.935/2013,  do

deputado Braulio Braz, 5.992/2013, do deputado Antônio Carlos Arantes, 5.995, 6.027

e  6.030/2013,  do  deputado  Anselmo José Domingos,  e  6.010/2013,  do  deputado

Sávio Souza Cruz (Ciente. Publique-se.).

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 2º turno, do Projeto de Lei nº 732/2011, uma vez que permaneceu em ordem do

dia  por  seis  reuniões;  informa  ao  Plenário  que,  no  decorrer  da  discussão,  foi

apresentado  ao projeto  um  substitutivo  do  deputado Antônio  Carlos  Arantes,  que

recebeu o nº 1, e que, nos termos do § 4º do art. 189 do Regimento Interno, será
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submetido a votação independentemente de parecer, em momento oportuno.

- O teor do substitutivo apresentado é o seguinte:

SUBSTITUTIVO Nº 1 AO PROJETO DE LEI Nº 732/2011

Dispõe sobre ações de proteção e defesa civil no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Na implementação de ações de proteção e defesa civil no Estado, serão

observadas, além das normas previstas na Lei Federal nº 12.608, de 10 de abril de

2012, e na Lei nº 15.660, de 6 de julho de 2005, as seguintes diretrizes:

I  -  realização de análises e  estudos sobre  a  viabilidade técnica  e financeira da

constituição de fundo especial para custear despesas decorrentes de atividades de

prevenção  e  alerta  de  desastres  e  de  ações  de  enfrentamento  de  situação  de

emergência e de estado de calamidade pública;

II - promoção de estudos e pesquisas sobre desastres, com a finalidade de produzir

conhecimentos e tecnologias aplicáveis à defesa civil;

III - incentivo à criação de coordenadorias municipais de defesa civil;

IV  -  adoção de mecanismos  de incentivo  à  prestação de serviço  voluntário  em

ações de defesa civil no Estado.

Art.  2º - O serviço voluntário prestado em ações de defesa civil  no Estado, nos

moldes da Lei Federal nº 9.608, de 18 de fevereiro de 1998, será considerado de

relevante interesse público e social.

§ 1º - A relação de voluntários do sistema de proteção e defesa civil será publicada

no diário oficial dos Poderes do Estado.

§ 2º - Os voluntários receberão certificado relativo às atividades desenvolvidas.

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

Sala das Reuniões, 12 de novembro de 2013.

Antônio Carlos Arantes

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 13, às

9 e às 20 horas, nos termos dos editais de convocação, bem como para a ordinária

também de amanhã, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (-A ordem do dia
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anunciada foi publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 60ª REUNIÃO ESPECIAL DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 11/11/2013

Presidência do Deputado Dalmo Ribeiro Silva

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

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

Palavras  do  Deputado  Ulysses  Gomes  -  Entrega  de  Placa  -  Palavras  do  Reitor

Dagoberto  Alves  de  Almeida -  Palavras  do  Presidente  -  Apresentação  Musical  -

Encerramento - Ordem do dia.

Comparecimento

- Comparecem os deputados:

Dalmo Ribeiro Silva - Duarte Bechir - Ulysses Gomes.

Abertura

O  presidente  (deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva)  -  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  Universidade  Federal  de

Itajubá - Unifei - pelo centenário de sua fundação.

Composição da Mesa

O locutor - Convidamos a tomar assento à Mesa os Exmos. Srs. Prof. Dr. Dagoberto

Alves de Almeida, reitor da Universidade Federal de Itajubá - Unifei -; Prof. Dr. Paulo

Sizuo Waki, vice-reitor da Unifei; Maurício de Andrade Tibúrcio, superintendente da

Fiemg, representando o seu presidente, Olavo Machado Júnior; Paulo Kleber Duarte

Pereira, diretor de Planejamento, Gestão e Finanças da Fapemig, representando a

entidade;  a Exma. Sra.  Marita  Tavares  e os  Exmos.  Srs.  Francisco Alvim  e  João
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Esteves Netto, engenheiros e ex-alunos da Unifei; e o Exmo. Sr. deputado Ulysses

Gomes, autor do requerimento que deu origem a esta homenagem.

Registro de Presença

O locutor -  Gostaríamos de registrar a presença dos ex-reitores Profs. Fredmarck

Gonçalves Leão e Zulcy de Souza; do engenheiro Hélcio Marcello do Amaral, vice-

presidente  da  Fundação  Theodomiro  Santiago;  do  engenheiro  Joaquim  Carlos

Masselli Barbosa, presidente da Associação dos Diplomados da Unifei - Adunifei; e

dos engenheiros Augusto Drumond e Tárcio Primo Belém Barbosa, ex-presidentes do

Crea. Cumprimentamos os professores, servidores e todos os integrantes da família

Unifei.

Registramos também o recebimento de mensagens, que nos foram encaminhadas

pelo Exmo. Sr. Antonio Anastasia, governador do Estado, e pelo deputado estadual

Inácio  Franco,  por  meio  das  quais  S.  Exas.  lamentam  não  poderem  fazer-se

presentes,  em  razão  de  dar  cumprimento  a  outros  compromissos  de  agenda,

cumprimentam  o  deputado  Ulysses  Gomes  pela  iniciativa  e,  naturalmente,  a

instituição pelo seu centenário.

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 Ulysses Gomes

Boa noite. Gostaria de cumprimentar, com muita alegria,  os amigos Exmos. Srs.

Dalmo  Ribeiro  Silva,  representando  nosso  presidente  da  Assembleia  Legislativa,

deputado Dinis Pinheiro; Dagoberto Alves de Almeida, reitor da nossa Universidade

Federal  de  Itajubá  e  meu  grande  amigo  Paulo  Sizuo  Waki,  vice-reitor  da

Universidade. É uma alegria recebê-los aqui em nossa Casa. Cumprimento também

os Srs. Maurício de Andrade, superintendente da Fiemg, que representa, neste ato, o

presidente  da  Fiemg,  o  amigo  Olavo  Machado  Júnior;  Paulo  Kleber,  diretor  de

planejamento,  gestão  e  finanças  da  Fapemig,  uma  instituição  parceira  da
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Universidade Federal de Itajubá, representando a Fapemig, e a ex-aluna do curso de

engenharia, Marita Tavares, representando as ex-alunas da Universidade Federal de

Itajubá. Muito obrigado pela presença.

Os ex-alunos estão representados aqui pelo ex-aluno do curso de engenharia da

Unifei,  Sr.  Francisco  Alvim.  O  Sr.  João  Esteves  Netto  também  é  ex-aluno  da

universidade, do curso de engenharia elétrica e mecânica, turma de 1952. É uma

honra  recebê-lo.  Cumprimento  também,  de  forma  especial,  os  ex-reitores  e

professores, como o amigo, professor e doutor Fredmarck Gonçalves Leão e o Dr.

Zulcy de Souza. Neste momento, cumprimento todos os que nos acompanham pela

TV Assembleia e todos os funcionários desta Casa.

É com grande alegria, Prof. Dagoberto, que neste ato posso contribuir e, de alguma

forma,  fazer  com que a Assembleia Legislativa de Minas Gerais  faça parte deste

momento  histórico  da  universidade.  No final  do ano passado,  a  universidade deu

início às comemorações de seus 100 anos. Estamos vendo,  ao longo deste ano,

várias  atividades,  conquistas  e  ações  dessa  nova  administração  de  nossa

universidade, da nova diretoria. De forma muito honrosa, orgulha-me a oportunidade

de esta Assembleia Legislativa e eu, como itajubense, podermos ceder espaço para

uma singela homenagem a essa grande instituição.

Amigos  e  amigas,  em  23/11/1913,  acontecia  a  inauguração  oficial  do  Instituto

Eletrotécnico e Mecânico de Itajubá, em sessão solene, como vimos no vídeo, com a

presença  do  presidente  da  República  Marechal  Hermes  da  Fonseca  e  do  vice-

presidente Wenceslau Braz Pereira Gomes. Há 100 anos, um itajubense visionário,

Theodomiro  Carneiro  Santiago,  entendeu  a  importância  do  ensino  tecnológico  e

prático, num momento em que predominavam no Brasil as escolas de direito e de

medicina,  com  grande  prejuízo  para  o  desenvolvimento  da  indústria  e  da

infraestrutura nacional. O caráter visionário desse itajubense é reforçado pelos dados

publicados  recentemente  pelo  Ministério  da  Educação,  demonstrando  que,  pela

primeira vez, a área de engenharia superou a do direito nas universidades brasileiras.

Também para Minas Gerais foi  muito importante a criação de uma universidade

tecnológica no seu interior, o que se comprova pela longa lista de seus ex-alunos que,

ocupando importantes cargos nas áreas pública e privada, vem contribuindo para a
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superação da nossa histórica dependência tecnológica. A Universidade Federal de

Itajubá é um orgulho para todos nós, itajubenses. Não tenho dúvida de que é um

orgulho para nós, mineiros e brasileiros. Acredito que muitos aqui passam por isso.

Se alguém perguntar para qualquer pessoa que conheça Itajubá, mas sobretudo para

algumas famílias da cidade, com certeza, grande parte delas terá alguma ligação com

a Unifei, seja porque um membro da família se formou na Unifei, seja porque algum

amigo  já  passou  pela  universidade,  seja  porque  tem  vínculo  como professor  ou

funcionário da instituição. Isso é o que a universidade representa em sua dimensão

dentro da cidade.

Eu, pessoalmente, acompanho a história mais recente da Unifei e me lembro da

grande comemoração quando a antiga Escola Federal de Itajubá transformou-se em

universidade.  Era  uma  vitória  de  toda  a  cidade.  Todos  nós,  em  especial  os

itajubenses, comemoramos como sendo uma vitória e uma conquista nossa. Tenho

acompanhado,  professor,  com  muita  satisfação,  o  crescimento  da  nossa

universidade, o seu trabalho, o trabalho de cada um e cada uma ali, dos funcionários,

dos professores, dos alunos,  pela garra e determinação com que abraçam nossa

instituição.

Nosso câmpus de Itabira, por exemplo, com ensino e pesquisa voltados para as

demandas  atuais  e  futuras  do  mercado,  os  novos  cursos,  os  prêmios  que  a

universidade  tem  recebido,  os  avanços  em  todos  os  sentidos,  tudo  isso  como

resultado  da  pesquisa  que  apontou  a  Unifei  como  a  melhor  universidade

empreendedora do País. Incentivar os alunos à ação empreendedora é ir muito além

do  ensino,  é  formar  pessoas  que  farão  a  diferença  em  nosso  país.  Parabéns  à

universidade por mais esse prêmio.

Também  o  curso  de  administração,  é  importante  registrar,  ganhou  destaque

nacional,  sendo considerado o  segundo melhor  do  nosso país.  A implantação do

Centro Nacional de Tecnologias de Helicópteros é outra das grandes conquistas da

Unifei que tenho a honra de estar acompanhando e que funcionará como uma âncora

para o desenvolvimento do parque científico e tecnológico da nossa querida cidade

de Itajubá, criando diferentes oportunidades para as empresas, alunos, para Itajubá e

toda a nossa região. E, principalmente, representa um importante salto tecnológico
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para o nosso país.

Acredito muito no ensino público e acho que esse é um caminho para sustentar o

desenvolvimento  do  nosso  país.  A escola  pública  tem  de  ser  forte,  acessível  e

competente.  E  ficamos  orgulhosos ao ver  o  quanto  a  nossa universidade vem-se

abrindo ao longo dos anos, tanto no aspecto da oportunidade que dá à população

quanto, principalmente, nas oportunidades que dá a todas as classes sociais que dela

usufruem direta ou indiretamente.

Fico muito orgulhoso quando encontro alguém pelos quatro cantos por onde tenho

andado e ouço um elogio à educação de Itajubá.  Nossa história  de sucesso,  em

termos de educação, começou e continua sendo escrita pela Unifei, obviamente ao

lado de outras instituições importantes em educação no nosso município. Não sei se

terei  o  prazer  de  ver  um  dos  meus  filhos  formando-se  nessa  universidade;

sinceramente  torço  por  isso,  tanto  o  João  quanto  a  Mariana,  que  aqui  estão

presentes, com a minha família.

Lembro-me,  professor,  de  meu  saudoso  pai,  que  não  teve  a  oportunidade  de

estudar na universidade, sempre me dizendo: “Estuda, filho, quem sabe um dia você

poderá frequentar  a  universidade”.  Eu também não tive  essa oportunidade,  tracei

outros  rumos,  mas meu pai  sempre  se  referia  aos  seus  grandes  amigos  que se

formaram  na  universidade,  engenheiros  de  sucesso  em  todo  o  Brasil.  Tenho  a

oportunidade hoje, como deputado, de sempre ouvir elogios à Unifei. Quantas vezes,

seja aqui  ou em Brasília,  em nossas atividades,  quando nos apresentamos como

naturais de Itajubá, todos se lembram da universidade federal. A Unifei é, de fato,

uma referência que nos orgulha.

Estão  todos  de  parabéns  por  esses  100  anos  da  brilhante  história  da  nossa

universidade. O centenário da Unifei é um marco que nos emociona a todos. Ofereço,

professor,  professores,  alunos,  a  todos  essa  sincera  e  singela  homenagem,  que

marcará a nossa instituição. Espero que esta homenagem contribua com a história da

universidade  para  que  continuemos,  cada  vez  mais,  orgulhando-nos  da  nossa

universidade.

Deixo o meu abraço especial aos funcionários, aos professores, aos estudantes, à

diretoria. Estão todos de parabéns. Como itajubense apaixonado por tudo da minha
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terra,  agradeço  de  coração  o  fato  de  a  universidade  ter  aceito  esta  singela

homenagem e hoje oferecer o espaço desta Assembleia do Estado de Minas Gerais

para lembrar esses 100 anos de vitória e um futuro, tenho certeza, de muito sucesso.

Parabéns.  Contem  com o  nosso  trabalho,  com  o  nosso  empenho,  com  a  nossa

parceria. Sucesso. Parabéns. Muito obrigado.

Entrega de Placa

O  locutor  -  Neste  momento  o  deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva,  representando  o

presidente da Assembleia Legislativa, deputado Dinis Pinheiro, fará entrega ao reitor

da Unifei, Prof. Dr. Dagoberto Alves de Almeida, de placa alusiva a esta homenagem.

A  placa  a  ser  entregue  contém  os  seguintes  dizeres:  “Fundada  em  1913,  a

Universidade Federal de Itajubá - Unifei -, ao longo de toda sua história, tem dado

provas da importância da formação científica completa, assentada sobre os pilares do

conhecimento  teórico  e  também sobre  as  bases da observação e  da  experiência

prática. A instituição tem oferecido à sociedade profissionais competentíssimos, que

se destacam em incontáveis  áreas de atuação e contribuem de forma inequívoca

para o desenvolvimento do Estado e do País. A Assembleia Legislativa de Minas

Gerais presta justa homenagem à Unifei pelo transcurso do aniversário de 100 anos

de sua fundação”.

O  presidente  -  Tenho  a  honra  de  convidar  para  nos  acompanhar  o  autor  do

requerimento  que  deu  origem  a  esta  bonita  reunião  especial,  o  ilustre  deputado

Ulysses Gomes.

- Procede-se à entrega da placa.

Palavras do Reitor Dagoberto Alves de Almeida

Exmo.  Sr.  Deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva,  representando  o  presidente  da

Assembleia Legislativa - muito obrigado por esta honra; meu parceiro de empreitadas

diárias, Prof. Paulo Sizuo Waki, vice-reitor da Unifei; Maurício de Andrade Tibúrcio,

superintendente da Fiemg, representando o Dr. Olavo Machado - muito obrigado pela

presença da Fiemg, que muito nos honra; meu amigo Paulo Kleber Duarte Pereira,

diretor de Planejamento, Gestão e Finanças da Fapemig - que bom estar aqui, Paulo,

muito obrigado à Fapemig; nossa ex-aluna Marita, uma batalhadora incansável pelos

interesses da universidade - nosso dia a dia nem sempre é tão fácil -, não é, Marita?
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-, mas nossa empreitada vale a pena, e parte do que está acontecendo aqui tem você

à frente, muito obrigado a você e, por extensão, a todos os nossos ex-alunos, o que

também sou;  João Esteves Netto, ex-aluno da Unifei,  da turma de 1952 -  espero

chegar lá com a mesma galhardia, muito obrigado por sua presença; Francisco Alvim,

nosso  engenheiro  e  ex-aluno  -  muito  obrigado  pela  presença;  e,  por  fim,  meu

conterrâneo  Ulysses  Gomes,  responsável  por  essa  gentileza  e  esse  carinho,

extensivo à universidade e a todos nós que fizemos e fazemos parte dela, essa é

uma história que começa há mais de 100 anos, com um jovem visionário, inovador e

criativo, mas com grande senso prático, Teodomiro Santiago, que ousou colocar uma

escola de engenharia no interior de um Brasil agrário. É algo realmente espantoso.

Bem  sabemos  que  outras  nações,  outras  civilizações  talvez  sejam  mais  bem-

sucedidas que nós em realçar seus grandes feitos, seus grandes nomes. Poderíamos

e deveríamos ser capazes de fazer algo do gênero. Entendo que o passado glorioso

da Universidade Federal de Itajubá representa uma obrigação para com este país

pelos bons exemplos que fornece aos jovens de hoje e de amanhã. São verdadeiros

heróis,  homens  notáveis,  que  colocaram  seus  interesses  acima  de  qualquer

possibilidade de que poderia alguém no futuro acusá-los de que o interesse próprio

estava acima do interesse da instituição.

Tive oportunidade, a sociedade me possibilitou viver  muitos anos fora do Brasil.

Sempre pensava, retornando ao Brasil, sobre o que diferia o nosso país de outros

países mais progressistas, talvez. A nossa diferença está no senso coletivo, baseado

na robustez das nossas instituições. Ao termos instituições mais fortes, criamos uma

couraça que nos permite avançar pelo futuro, independentemente do personalismo

que um ou outro possa ter. Olhando para o passado, percebemos que as vidas de

todos nós foram tocadas, porque alguém teve uma ideia honrosa e meritória, que deu

frutos.

Nosso deputado Ulysses apresentou um rápido exemplo do que temos hoje dentro

da Universidade Federal de Itajubá, que, há pouco mais de 10 anos, tinha 4 cursos e

hoje tem mais de 30, sendo a maior parte deles na área de tecnologia. Talvez seja

uma  das  instituições  universitárias  com  maior  densidade  de  cursos  na  área  de

engenharia. Como nosso país é carente de tecnologia e de engenheiros, esse é o
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caminho que a Universidade Federal de Itajubá optou por seguir. É o caminho em que

seguiremos em frente. Hoje temos uma série de conquistas interessantíssimas que

estão  se  apresentando  para  o  primeiro  ano  do  próximo  centenário.  O  centro  de

tecnologia de asas rotativas vai ser a âncora do parque científico e tecnológico de

Itajubá, tendo a Unifei à frente, por meio de parcerias com o governo municipal, com

o governo  federal  e  estadual.  Isso  é  algo  de  importante  monta.  A Fapemig,  por

exemplo, forneceu-nos R$4.000.000,00 para que pudéssemos criar a infraestrutura

necessária para o centro de tecnologia de helicópteros, que ousamos dizer vai fazer

para o Vale do Sapucaí algo similar ao que o CTA fez para o Vale do Paraíba, há 50

anos, do outro lado da Serra da Mantiqueira.

Quero dizer que a Universidade Federal de Itajubá é uma das mais emblemáticas

instituições na área de engenharia, de energia, de eletrotécnica. Ao longo dos últimos

anos, tem se aberto para outras áreas, como engenharia de produção, engenharia

ambiental.  Temos  aqui  várias  ex-alunas  representando  essa  nova  geração.  São

cursos relativamente novos,  mas cada um deles  vem se destacando em variados

momentos como dos melhores do País. Isso nos enche de orgulho.

Estava preparando hoje meu discurso, e um dos ofícios do reitor  é falar, pensei

comigo  que  precisava  falar  com  a  emoção  que  sinto  por  estar  presente  neste

momento. A vida nos trouxe juntos aqui para expressar a emoção que sinto em estar

à frente de uma instituição que tem feito tanto por este país. Esses nomes todos,

Theodomiro Santiago, José Rodrigues Seabra, Vital Dias, Pedro Mendes, Aureliano

Chaves e tantos e tantos outros continuarão sendo lembrados quando formos, porque

somos  produtos,  fazemos  parte  de  algo  muito  maior.  Agradeço,  de  coração,  aos

senhores,  pela  oportunidade de estar  aqui,  neste  momento,  representando minha

instituição.

Palavras do Presidente

Quero saudar inicialmente o seleto auditório que está participando deste evento tão

significativo para o Estado de Minas Gerais.  Cumprimento o Exmo. Sr.  Dagoberto

Alves de Almeida, reitor  da Unifei.  Ao cumprimentá-lo e parabenizá-lo,  gostaria de

lembrar-me  de  todos  os  ex-reitores  que  passaram  por  essa  universidade,  os  já

falecidos  inclusive.  Destaco  o  privilégio  de  V.  Exa.  nesta  memorável  noite  ao
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comemorar conosco, no Parlamento maior do povo de Minas Gerais, o centenário

dessa tradicional e respeitada instituição. Parabéns e muito obrigado pela honrosa

presença.

Quero saudar também, com muita alegria, o Exmo. Sr. Paulo Sizuo Waki, vice-reitor

da Unifei. Cumprimento e agradeço a presença do Dr. Maurício de Andrade Tibúrcio,

representando neste ato o Sr.  Olavo Machado Júnior, presidente da Fiemg. Quero

cumprimentar e agradecer a presença sempre entre nós do Prof. Paulo Kleber Duarte

Pereira,  representando  a  Fapemig.  O  Dr.  Paulo  Kleber  está  sempre  atento  aos

interesses da nossa região, da nossa Unifei,  do Vale da Eletrônica. Tenho certeza

absoluta de que o Sul de Minas muito deve a V. Exa., pelo trabalho extraordinário que

sempre se dispôs a fazer pela nossa região. Saúdo também a Sra. Marita Tavares,

ex-aluna da Unifei, do curso de engenharia. Muito obrigado pela presença. Ao saudá-

la, cumprimento todas as engenheiras e ex-engenheiras aqui presentes. Gostaria de

cumprimentar o Sr. Francisco Alvim, ex-aluno da Unifei. Muito obrigado pela honrosa

presença.  Saúdo  o  Prof.  João  Esteves  Netto,  ex-aluno  da  Unifei,  do  curso  de

engenharia elétrica e mecânica, da turma de 1952. É uma honra tê-lo conosco nesta

Mesa tão significativa.

Quero saudar e parabenizar o caríssimo companheiro e amigo deputado Ulysses

Gomes, baluarte da nossa região, combativo defensor da nossa região Sul de Minas.

Em  função  de  sua  feliz  iniciativa,  congrega,  neste  momento  histórico,  esta

homenagem tão justa na sua terra natal.  Parabenizo  V.  Exa.  pela sua feliz  ideia.

Cumprimento os ex-reitores, os professores Fredmarck Gonçalves Leão e Zulcy de

Souza.  Muito  obrigado  pela  presença.  Quero  saudar  também  a  Sra.  Angélica

Lambert, esposa do deputado Ulysses Gomes, e seus filhos Mariana e João. Muito

obrigado pela presença. Cumprimento também a Sra. Dorotea Silva de Oliveira, mãe

do nosso deputado. É muito importante que a senhora esteja entre nós.

O deputado Dinis Pinheiro, presidente desta Casa, me incumbiu de representá-lo

neste  momento,  pedindo  desculpas  pela  sua  ausência.  Delegou  a  mim  o  seu

pronunciamento, que faço doravante. Antes, porém, gostaria de manifestar a minha

enorme  satisfação  em  presidir  esta  reunião  especial  em  que  se  comemora  o

centenário da nossa Unifei. Diga-se de passagem, o patrimônio dos mineiros e, por
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que não dizer, do Brasil. Esta pedra singular que tem, sem dúvida alguma, dentro de

100 anos, pelo que pudemos assistir no vídeo, demonstrado não somente ao Sul de

Minas, mas a Minas, ao Brasil e ao exterior os frutos da competência, do trabalho, da

educação  e  da  seriedade  a  que  se  propôs  desde  o  primeiro  momento  da  sua

fundação.

Hoje, caríssimo reitor, o Parlamento está de parabéns. Temos aqui tantas e tantas

homenagens  que  registramos,  mas  tenho  certeza,  caríssimo  deputado  Ulysses

Gomes, de que hoje estamos testemunhando uma das páginas mais bonitas deste

Parlamento,  comemorando,  saudando,  parabenizando  e  agradecendo,  como

instituição sementeira da educação, da ética, do conhecimento de grandes valores

que já trabalharam no mundo, como até hoje tem sido a meta dessa universidade,

não  somente  em  Itajubá,  que  é  a  referência  maior  de  todos  os  brasileiros,  mas

também  em  outras  regiões,  como  em  Itabira.  Estivemos  lá  há  pouco  tempo  e

pudemos verificar o conhecimento de toda a população, o respeito que tem por essa

centenária instituição.

Quero, como sul-mineiro, parabenizar a todos os senhores, as senhoras, a toda a

Itajubá, berço maior dessa extraordinária instituição, orgulho de todo o povo mineiro

e,  particularmente,  da  nossa  região.  Quero,  neste  momento,  ao  externar  nossas

felicitações, demonstrar também não somente o carinho do deputado Ulysses Gomes

como também dos outros parlamentares desta Casa e a palavra do nosso presidente,

demonstrando respeito e enorme gratidão por essa instituição tão extraordinária e

representativa do Estado e do Brasil. Este é o pronunciamento do nosso presidente:

“Tenho enorme satisfação em participar das celebrações do centenário da Unifei,

reconhecida em todo o País pela excelência em ensino e pesquisa. Destaque nas

áreas de engenharia elétrica, mecânica, ambiental, de produção, da computação e de

controle e automação, a Unifei, curiosamente, não foi fundada por um engenheiro,

mas por um advogado de grande visão, Theodomiro Carneiro Santiago. Foi graças ao

esforço pessoal de Theodomiro, entusiasmado com a ideia de instalar na região Sul

do  Estado  uma escola  que  aliasse  profundo  domínio  da  teoria  a  conhecimentos

práticos, que foi criado, em 1913, o Instituto Eletrotécnico e Mecânico de Itajubá -

Iemi.  A inauguração oficial ocorreu em 23 de novembro, data que seria escolhida,
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anos mais tarde, para comemorar o Dia do Engenheiro Eletricista.

Em  seus  primeiros  anos  de  funcionamento,  o  Iemi  já  se  sobressaía  pela

competência dos profissionais que formava no campo de sistemas energéticos, em

especial em geração, transformação e distribuição de energia elétrica. Após passar,

ao  longo  do  século  XX,  por  várias  mudanças  administrativas,  entre  as  quais  a

federalização,  em  1917,  a  instituição  se  tornou,  em  2002,  uma  universidade

especializada na área tecnológica. Hoje oferece mais de 30 cursos de graduação,

além de vários cursos de mestrado, doutorado, especialização e MBA, ministrados

nos sete institutos dos campi de Itajubá e de Itabira.

É  tamanha  a  representatividade histórica  e  cultural  dos  edifícios  localizados  no

campus de Itajubá que foram tombados o prédio central, o laboratório de máquinas

elétricas e o laboratório termo-hidrelétrico.  Os laboratórios da Unifei  -  que somam

mais de oito dezenas - são referências em todo o País, mostrando que o espírito de

indagação  e  de  pesquisa  de  seu  fundador  ainda  perdura.  Dando  continuidade  à

tradição de aliar teoria e prática, tão prezada por Theodomiro Santiago, a Unifei se

preocupa  em  formar  profissionais  aptos  a  atuar  no  mercado.  Para  alcançar  tal

objetivo, inovou ao inaugurar, no ano passado, o Centro de Empreendedorismo, onde

os  alunos  podem  criar  e  desenvolver  novos  projetos.  Com  essa  inciativa  de

vanguarda, tornou-se uma das primeiras instituições de ensino do País a abordar o

empreendedorismo,  normalmente  associado  ao  curso  de  administração,  em

disciplinas de engenharia.

Em  razão  dessa  postura  arrojada  e  sempre  respeitada,  a  Unifei  vem-se

consolidando como uma das melhores instituições de ensino do Brasil. Prova dessa

excelência são os ótimos resultados obtidos no Exame Nacional de Desempenho de

Estudantes  -  Enade  -,  realizado  pelo  Ministério  da  Educação,  em  2011,  em  que

obteve a nota máxima no índice geral de cursos superiores do MEC, figurando entre

as 10 melhores universidades brasileiras.

Parte desse sucesso, senhores e senhoras, se deve à elevada qualificação de seu

corpo  docente,  composto  quase  em  sua  totalidade  por  mestres  e  doutores.

Aproveitamos para cumprimentar os que estão aqui e os que estão ausentes, muitos

talvez em salas de aula neste momento.  Transmitimos a eles  as  nossas sinceras
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homenagens, testemunhando, assim, o nosso respeito aos mestres e doutores da

instituição.

Importante papel nos êxitos da Unifei têm também as criteriosas atuações de seus

reitores. O atual ocupante do cargo, o Prof. Dr. Dagoberto Alves de Almeida, é um

extraordinário exemplo. Sua longa e próspera carreira em engenharia de produção

dotou-o  como  um  dos  mais  dedicados  homens  da  educação,  o  que  garantiu  o

aprimoramento da universidade. Desejamos que V. Exa. dê continuação a esse seu

projeto extraordinário. Ciente de que esse século de conquistas e de prosperidade foi

construído com o esforço, o compromisso e a dedicação das pessoas que compõem

a alma da instituição, parabenizo cada um de seus professores, alunos, professores

aposentados e funcionários por este grande momento: seu centenário. Finalizo com

os votos de que a estes 100 anos de existência se somem muitos outros. Que a

Unifei  possa  seguir  contribuindo  para  fazer  de  Minas  Gerais  um  estado  mais

instruído, mais desenvolvido e mais respeitado. Parabéns, Unifei.

Apresentação Musical

O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o violeiro Ivan Vilela, que apresentará

as seguintes músicas:  Pra Matar a Saudade de Minas, de sua autoria; e, com seu

arranjo, Viola Quebrada, de Mário de Andrade.

- Procede-se à apresentação musical.

O Sr. Ivan Vilela - Viola caipira, viola sertaneja, viola de 10 cordas, viola nordestina,

viola cabocla, viola de festa, viola de feira, viola de folia, viola brasileira. Com todos

esses  atributos  brasileiros,  a  viola  é,  na  realidade,  um  instrumento  de  origem

portuguesa e muito antigo. Para terem ideia da ancianidade da viola, o seu primo

mais novo, o violão, tem aproximadamente 300 anos. A idade da viola varia de 700 a

800 anos.

Era  o  instrumento  mais  popular  que havia  em Portugal  quando os  portugueses

encontraram o Brasil, tanto na música do povo quanto na dos príncipes e reis.  O

próprio Gil  Vicente, dramaturgo quinhentista português, refere-se à viola como um

instrumento de soldados. Foi com essa força que esse instrumento chegou ao Brasil

e foi se espalhando pelos interiores e ganhando características muito brasileiras nas

mãos de bandeirantes e de jesuítas, a ponto de ser chamado hoje de viola caipira,
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viola brasileira.

Vou tocar agora a única música composta por Mário de Andrade. Antes, gostaria de

lembrar que, quando falamos de Itajubá, estamos falando de cultura caipira, esse eixo

que foi espalhado pelos bandeirantes no que Bernardo Élis chamou de Paulistânia,

que seria o Sul de Minas, o Triângulo Mineiro, o estado de São Paulo, o Norte do

Paraná, Goiás e Mato Grosso do Sul. Nessa região, curiosamente, falamos português

com fonética tupi, porque nossa língua oficial até o ano de 1734 era o nheengatu,

uma adaptação que o Pe. José de Anchieta fez do tupi. É com muito orgulho que

falamos “porta”, “portão”, “porteira”. O tupi tinha dificuldades de produzir os sons das

letras “f”, “l” e “r”. Quando se viram obrigados a falar português, eles o fizeram com

essa  sonoridade.  Hoje  a  linguística  moderna  entende  que,  quando  o  caipira  diz

“muié”, “trabaio”, não é uma maneira errada de se falar, mas é entendido já como

uma fala dialetal.

A viola, de certa forma, resgata muito dessa cultura, e estamos agora tentados a

levá-la para outros ambientes, qual seja a universidade, onde a viola já começa a ser

ensinada. Essa viola retrata muito da expressão do povo brasileiro, principalmente

dessa  nossa  região  e  do  Nordeste.  Vou  tocar,  então,  a  Viola Quebrada.  Muito

obrigado.

- Procede-se à apresentação musical.

O presidente - Agradecemos a honrosa presença deste grande artista, Ivan, que

saiu de Itajubá para nos ofertar essa beleza de música.

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 12, 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 12/11/2013.). Levanta-se a reunião.
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ATA DA 14ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO

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

4/11/2013

Às 16h10min, comparecem na Sala das Comissões o deputado Leonardo Moreira,

membro da supracitada comissão. A presidência, nos termos do art. 120, inciso III, do

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

aprovada e solicita às deputadas e aos deputados que a subscrevam, declara aberta

a reunião. A presidência informa que a reunião se destina a debater a proposta de

revisão  do  PPAG 2012-2015,  no  exercício  de  2014,  no  âmbito  da  rede  Governo

Integrado. A presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir as

Sras.  Adriane  Ricieri  Brito,  subsecretária  de  Estado  de  Gestão  da  Estratégia

Governamental  da Secretaria  de  Estado de Planejamento e Gestão e gerente  do

programa Descomplicar - Minas Inova da Secretaria de Estado de Planejamento e

Gestão;  Fernanda  Valadares  Couto  Girão,  intendente  interina  da  Cidade

Administrativa  e  gerente  do  programa  Cidade  Administrativa;  Gabriella  Nair

Figueiredo  Noronha  Pinto,  assessora,  representando  André  Victor  dos  Santos

Barrence, diretor-presidente do Escritório de Prioridades Estratégicas do Estado de

Minas Gerais e gerente do programa Mobilização para o Desenvolvimento Mineiro e o

Sr.  André  Abreu  Reis,  subsecretário  de  Estado  de  Planejamento,  Orçamento  e

Qualidade do Gasto da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão e gerente do

programa Governo Eficiente da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, que

são convidados  a  tomar  assento  à  mesa.  A presidência  tece suas  considerações

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

exposições.  Abertos os  debates,  segue-se ampla discussão,  conforme consta 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, 12 de novembro de 2013.

Gustavo  Corrêa,  presidente  -  Leonardo Moreira  -  Vanderlei  Miranda  -  Sargento

Rodrigues - Rogério Correia - Inácio Franco.
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ATA DA 33ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 5/11/2013

Às 10h14min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Sebastião Costa,

Duilio  de  Castro,  Luiz  Henrique  e  Tadeu  Martins  Leite  (substituindo  o  deputado

Leonídio  Bouças,  por  indicação  da  liderança  do  MSC),  membros  da  supracitada

comissão.  Havendo  número  regimental,  o  presidente,  deputado  Sebastião  Costa,

declara  aberta  a  reunião  e,  nos  termos  do  art.  120,  III,  do  Regimento  Interno,

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

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

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

comissão. A seguir, comunica o recebimento de correspondência do deputado Dalmo

Ribeiro  Silva  em que  justifica  sua ausência  nesta  reunião.  O  presidente  acusa o

recebimento  das  seguintes  proposições,  das  quais  designou  como  relatores  os

deputados mencionados entre parênteses: Projetos de Lei nºs 4.621, 4.625, 4.628,

4.635,  4.641,  4.643 e  4.647/2013 (deputado Dalmo Ribeiro  Silva);  4.620,  4.631 e

4.636/2013 (deputado Luiz Henrique); 4.619, 4.623, 4.633, 4.642, 4.650/2013 e, em

virtude de redistribuição, Projeto de Lei complementar nº 38/2013 (deputado Duílio de

Castro); 4.618, 4.629 e 4.649/2013 e, em virtude de redistribuição, Projeto de Lei nº

4.585/2013 (deputado André Quintão); 4.622, 4.632, 4.637, 4.638 e 4.651/2013 e, em

virtude de redistribuição, Projeto de Lei nº 4.423/2013 (deputado Gustavo Perrella);

4.624, 4.630, 4.634, 4.639 e 4.652/2013 (deputado Leonídio Bouças); 4.648/2013 e,

em virtude de redistribuição, Projeto de Lei complementar nº 44/2013 e Projetos de

Lei nºs 4.032 e 4.061/2013 (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. O Projeto de Resolução nº 3.556/2012

e os Projetos de Lei nºs 2.889 e 3.357/2012 e 4.449/2013 são retirados da pauta,

atendendo-se a requerimento do deputado Luiz Henrique, aprovado pela comissão.

Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres que

concluem pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade, no 1º turno, dos Projetos

de Lei nºs 4.442/2013 na forma do Substitutivo nº 1 (relator: deputado Dalmo Ribeiro

Silva);  e  4.443/2013  na  forma  do  Substitutivo  nº  1  (relator:  deputado  Sebastião
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Costa).  Após  discussão  e  votação,  são  aprovados,  cada  um  por  sua  vez,  os

pareceres que concluem pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade, no

1º turno, dos Projetos de Lei  nºs 1.077 e 1.619/2011 (relator:  deputado Sebastião

Costa). É convertido em diligência à Secretaria de Estado de Fazenda o Projeto de

Lei  nº  4.167/2013 (relator:  deputado Gustavo Perrella;  leitor  do  requerimento  que

solicitou a conversão do projeto em diligência:  Deputado Sebastião Costa).  Neste

momento, registra-se a presença do deputado Leonídio Bouças. Após discussão e

votação, é aprovado o parecer que conclui pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade, no 1º turno, do Projeto de Lei nº 4.427/2013 na forma do Substitutivo nº 1

(relator: deputado Luiz Henrique). Neste momento, retira-se da reunião o deputado

Tadeu  Martins  Leite  e  registra-se  a  presença  do  deputado  André  Quintão.  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  4.434/2013  na  forma  do  Substitutivo  nº  1  (relator:  deputado  Leonídio

Bouças,  em  virtude  de  redistribuição);  e  4.506/2013  (relator:  deputado  Duilio  de

Castro).  Passa-se  à  2ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  que  compreende  a

discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após

discussão  e  votação,  são  aprovados,  em  turno  único,  cada  um  por  sua  vez,  os

pareceres  que  concluem  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  dos

Projetos de Lei nºs 4.591/2013 (relator: deputado Luiz Henrique); 4.604/2013 (relator:

deputado Duilio de Castro); 4.605 e 4.615/2013 (relator: deputado André Quintão, o

primeiro 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 requerimentos em que

se  solicita,  nos  termos  do  art.  301,  parágrafo  único,  do  Regimento  Interno,  aos

autores dos Projetos de Lei  nºs 4.602, 4.603, 4.607, 4.609, 4.610, 4.614, 4.616 e

4.617/2013  que  instruam  os  processos  a  eles  referentes  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, 11 de novembro de 2013.
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Sebastião Costa, presidente - Luiz Henrique - Dalmo Ribeiro Silva - Rogério Correa

- Tiago Ulisses.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

REQUERIMENTO

Do deputado Bonifácio Mourão em que solicita seja atribuído regime de urgência à

tramitação do Projeto de Lei nº 4.440/2013.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.642/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

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

utilidade  pública  a  Associação dos  Moradores  dos  Bairros  Santo  Antônio  e  Novo

Santo Antônio, com sede no Município de Formiga.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  13/12/2012 e  distribuída  às

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

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

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

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.642/2012 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação dos Moradores dos Bairros Santo Antônio e Novo Santo Antônio, com

sede no Município de Formiga.

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

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

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

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

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

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

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto  constitutivo  da instituição determina,  no art.  7º,  que,  na

hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade de
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fins idênticos, registrada no Conselho Nacional de Assistência Social; e, no art. 20,

que as atividades de seus diretores e conselheiros não serão remuneradas.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 3.642/2012 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 12 de novembro de 2013.

Sebastião  Costa,  presidente  -  André  Quintão,  relator  -  Rogério  Correia  -  Dalmo

Ribeiro Silva - Tiago Ulisses - Luiz Henrique.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.951/2013

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 ONG Casa do Oleiro Luz das Nações - Coluna -, com sede no

Município de Ouro Fino.

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

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

Outras Drogas.

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

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

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.951/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

ONG Casa do Oleiro Luz das Nações - Coluna -, 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.
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Ressalte-se que, no estatuto constitutivo da instituição (com alterações registradas

em 8/10/2013), o parágrafo único do art. 10 veda a remuneração de seus diretores e

conselheiros; e o art. 29 determina que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio

remanescente será destinado a entidade filantrópica congênere.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 3.951/2013 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 12 de novembro de 2013.

Sebastião  Costa,  presidente  e relator  -  Rogério  Correia  -  Dalmo Ribeiro  Silva -

Tiago Ulisses - Luiz Henrique.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.511/2013

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

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 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 sob comento objetiva declarar de utilidade pública a Associação dos

Condutores Auxiliares de Táxi - Acat -, com sede no Município de Belo Horizonte.

Trata-se  de  uma entidade,  fundada  em  1997,  sem  fins  lucrativos,  que  atua  na

organização e na ampla assistência à classe de condutores auxiliares de táxi de Belo

Horizonte e região metropolitana. Entre seus objetivos, de acordo com o art. 2º do seu

estatuto social, estão a representação dos associados junto à BHTrans e aos demais

órgãos envolvidos no sistema de transporte de táxi; a organização e a execução de

cursos de capacitação profissional  para  taxistas;  o  repasse de financiamento  aos

associados  para  aquisição  de  veículos,  equipamentos  e  peças;  e  a  atuação  na

concessão de serviços de táxis.
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Tendo em vista o relevante trabalho desenvolvido pela referida associação em prol

de seus associados, consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de

utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.511/2013, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 13 de novembro de 2013.

Paulo Guedes, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.601/2013

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

Encaminhado a esta Casa por meio da Mensagem nº 541/2013, o projeto de lei em

epígrafe,  de autoria  do governador  do Estado,  que autoriza  a abertura de crédito

adicional ao Orçamento Fiscal do Estado em favor do Tribunal de Justiça do Estado

de Minas Gerais - TJMG -, do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais -

TJMMG - e do Fundo Especial  do Poder Judiciário  do Estado de Minas Gerais -

FEPJ.

Publicado no  Diário do Legislativo em 17/10/2013, 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, foram apresentadas

à proposição pelo deputado Sargento Rodrigues as Emendas nos 1 e 2.

Fundamentação

A proposição em análise tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a abrir crédito

suplementar  ao  Orçamento  Fiscal  do  Estado  em  favor  do  Tribunal  de  Justiça  do

Estado de Minas Gerais - TJMG -, até o limite de R$152.818.916,53, para atender a:

I - Pessoal Ativo e Encargos Sociais, até o valor de R$29.000.000,00;

II - Outras Despesas Correntes, até o valor de R$39.818.916,53;

III - Inversões financeiras, até o valor de R$84.000.000,00.

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
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indicação dos recursos correspondentes.

A Lei Federal nº 4.320, de 1964, que estatui normas gerais de direito financeiro,

estabelece  que  os  créditos  suplementares  se  destinam  ao  reforço  de  dotação

orçamentária insuficientemente prevista na lei do orçamento, bem como os créditos

especiais  se  destinam  a  abrir  dotações  não  previstas  nessa  lei.  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 as

fontes de recursos a serem utilizados para a abertura do crédito solicitado,  como

segue:

I - anulação da dotação orçamentária de Outras Despesas Correntes, de Recursos

Ordinários do Tesouro Estadual, do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas

Gerais - TJMMG -, no valor de R$1.800.000,00;

II  -  anulação da dotação orçamentária de Pessoal  Ativo e Encargos Sociais,  de

Recursos Ordinários do Tesouro Estadual, do TJMMG, no valor de R$3.550.000,00;

III - anulação da dotação orçamentária de Outras Despesas Correntes, de Recursos

Ordinários do Tesouro Estadual, do TJMG, no valor de R$2.700.000,00;

IV  -  anulação  da  dotação  orçamentária  de  Outras  Despesas  Correntes,  de

Recursos para Cobertura do Déficit Atuarial do Regime Próprio de Previdência Social

- RPPS -, do TJMG, no valor de R$1.300.000,00;

V -  anulação da dotação orçamentária de Pessoal Ativo e Encargos Sociais,  de

Recursos  para  Cobertura  do  Déficit  Atuarial  do  RPPS,  do  TJMMG,  no  valor  de

R$550.000,00;

VI  -  anulação  da  dotação  orçamentária  de  Outras  Despesas  Correntes,  de

Recursos  para  Cobertura  do  Déficit  Atuarial  do  RPPS,  do  TJMMG,  no  valor  de

R$100.000,00;

VII  -  excesso de arrecadação da receita de Recursos para Cobertura do Déficit

Atuarial do RPPS, do TJMG, no valor de R$19.000.000,00;



838
____________________________________________________________________________

VIII  -  anulação  da  dotação  orçamentária  de  Outras  Despesas  Correntes,  de

Recursos Diretamente Arrecadados, do TJMG, no valor de R$33.815.166,53;

IX -  excesso de arrecadação de Recursos Diretamente Arrecadados,  da  Polícia

Militar do Estado de Minas Gerais - PMMG -, no valor de R$3.750,00;

X - anulação da dotação orçamentária de Investimentos, da Taxa de Fiscalização

Judiciária, do TJMG, no valor de R$6.000.000,00;

XI - saldo financeiro de Recursos Diretamente Arrecadados, do TJMG, no valor de

R$84.000.000,00.

A referida proposição tem por objetivo, ainda, autorizar o Poder Executivo a abrir

crédito suplementar ao Orçamento Fiscal do Estado em favor do TJMMG, até o limite

de  R$400.000,00,  para  atender  à  ação  Remuneração  de  Magistrados  da  Ativa  e

Encargos Sociais (ação 2.453), no grupo de Outras Despesas Correntes, até o valor

de R$400.000,00, sendo que, para atender ao disposto nesse artigo, serão utilizados

recursos  provenientes  da  anulação  da  dotação  orçamentária  de  Pessoal  Ativo  e

Encargos Sociais, de Recursos Ordinários do Tesouro Estadual, do TJMMG, no valor

de R$400.000,00.

Além disso, por meio do projeto em análise, 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, para atender a:

I - Outras Despesas Correntes, até o valor de R$330.600.628,54;

II - Investimentos, até o valor de R$107.935.415,59.

Para fins de 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), no valor de R$ 52.907.589,07;

II - Manutenção e Aprimoramento dos Juizados Especiais (4.117), no valor de R$

1.204.008,39;

III  -  Processamento  Judiciário  de  1ª  e  2ª  Instâncias  e  Ações  de  Comunicação

Institucional (4.224), no valor de R$ 248.502.450,14;

IV  -  Diligências  Judiciais  em  Feitos  Amparados  pela  Justiça  Gratuita  e  pela
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Administração Direta do Estado (4.660), no valor de R$40.495.604,86 ;

V - Formação, Aperfeiçoamento e Desenvolvimento Contínuo de Pessoas (2.109),

no valor de R$ 3.217.913,70;

VI - Auxílio-Alimentação, Auxílio-Creche e Outros Auxílios (2.111), no valor de R$

92.208.477,97.

As fontes de recursos a serem utilizados para a abertura do crédito solicitado são

provenientes de:

I - anulação da dotação orçamentária de Outras Despesas Correntes, de Recursos

Ordinários do Tesouro Estadual, do TJMG, no valor de R$6.349.122,63;

II - anulação da dotação orçamentária de Outras Despesas Correntes, de Recursos

de Convênios com a União e suas Entidades, do TJMG, no valor de R$133.914,28;

III - anulação da dotação orçamentária de Outras Despesas Correntes, de Recursos

da  Taxa  de  Controle  e  Fiscalização  Ambiental,  da  Fundação  Estadual  do  Meio

Ambiente - Feam -, no valor de R$17.993,97;

IV  -  anulação  da  dotação  orçamentária  de  Outras  Despesas  Correntes,  de

Recursos Diretamente Arrecadados, do TJMG, no valor de R$97.477.635,97;

V - excesso de arrecadação de Recursos Diretamente Arrecadados, do TJMG, no

valor de R$17.000.000,00;

VI  -  anulação  da  dotação  orçamentária  de  Outras  Despesas  Correntes,  de

Recursos Diretamente Arrecadados, do Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA -, no

valor de R$91.000,00;

VII  -  anulação  da  dotação  orçamentária  de  Outras  Despesas  Correntes,  de

Recursos Diretamente Arrecadados,  do Instituto Estadual  de Florestas  -  IEF -,  no

valor de R$712.971,10;

VIII  -  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  TJMG,  no  valor  de

R$1.757.298,12;

IX  -  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 - Ipem-MG -, no
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valor de R$46.904,92;

X - anulação da dotação orçamentária de Outras Despesas Correntes, de Recursos

das  Receitas  de  Fiscalização,  Taxas  e  Custas  Judiciais,  do  TJMG,  no  valor  de

R$170.513.787,55;

XI  -  excesso  de  arrecadação  das  Receitas  de  Fiscalização,  Taxas  e  Custas

Judiciais, do TJMG, no valor de R$58.100.000,00;

XII - anulação da dotação orçamentária de Investimentos, de Recursos Diretamente

Arrecadados, do TJMG, no valor de R$46.678.221,72;

XIII - anulação da dotação orçamentária de Investimentos, de Recursos da Receita

de Alienação de Bens de Entidades Estaduais, do TJMG, no valor de R$55.100,00;

XIV  -  anulação  da  dotação  orçamentária  de  Investimentos,  de  Recursos  das

Receitas  de  Fiscalização,  Taxas  e  Custas  Judiciais,  do  TJMG,  no  valor  de

R$39.602.093,87.

Com  relação  às  Emendas  nºs  1  e  2,  apresentadas  pelo  deputado  Sargento

Rodrigues, podemos dizer que a proposta de alteração do art. 8º, especificando o

cumprimento do § 3º do art.  169 da Constituição da República, em especial,  pelo

TJMMG, não deve ser acolhida, uma vez que a norma deve ser cumprida por todos

os Poderes e órgãos. Já no que se refere à supressão dos arts. 3º e 4º, podemos

afirmar que o objetivo da autorização para abertura de crédito suplementar em favor

do TJMMG é estritamente destinada a atender  despesas a serem custeadas com

anulação de dotação específica do TJMMG, não onerando os cofres públicos, nem

tampouco utilizando-se de excesso de arrecadação. São recursos do próprio TJMMG,

do grupo de despesa de Pessoal e Encargos Sociais, anulados para atender à ação

2453  -  Remuneração  de  Magistrados  da  Ativa  e  Encargos  Sociais,  no  grupo  de

Outras Despesas Correntes.

Por tais razões, opinamos pela rejeição das referidas Emendas nºs 1 e 2.

Por  fim,  ressalte-se  que  o  projeto  em  tela  atende  aos  requisitos  legais  que

disciplinam a matéria,  não havendo óbice à sua aprovação por esta Casa. Porém,

com o objetivo de adequar o projeto às normas de orçamento e aos preceitos de

técnica  legislativa,  apresentamos as Emendas nºs  3  a  6,  redigidas ao final  deste

parecer.
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Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.601/2013 com as

Emendas nºs 3 a 6, a seguir redigidas, e pela rejeição das Emendas nºs 1 e 2.

EMENDA Nº 3

Dê-se ao inciso I do art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1 - (...)

I  -  Pessoal  e Encargos Sociais,  até o valor  de R$ 29.000.000,00 (vinte e nove

milhões de reais);”.

EMENDA Nº 4

Dê-se aos incisos II e V do art. 2º a seguinte redação:

“Art. 2º - (...)

II  -  da  anulação  da  dotação  orçamentária  de  Pessoal  e  Encargos  Sociais,  de

Recursos Ordinários do Tesouro Estadual, do TJMMG, no valor de R$ 3.550.000,00

(três milhões quinhentos e cinquenta mil reais);

(…)

V - da anulação da dotação orçamentária de Pessoal e Encargos Sociais, de RPPS,

do TJMMG, no valor de R$ 550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais);”.

EMENDA Nº 5

Dê-se ao art. 3º a seguinte redação:

“Art.  3º  -  Fica  o  Poder  Executivo  autorizado  a  abrir  crédito  suplementar  ao

Orçamento  Fiscal  do  Estado  em  favor  do  TJMMG,  até  o  limite  de  R$400.000,00

(quatrocentos mil reais), para atender a Outras Despesas Correntes.”.

EMENDA Nº 6

Dê-se ao art. 4º a seguinte redação:

“Art. 4º - Para atender ao disposto no art. 3º, serão utilizados recursos provenientes

da anulação da dotação orçamentária de Pessoal e Encargos Sociais, de Recursos

Ordinários do Tesouro Estadual, do TJMMG, no valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos

mil reais).”.

Sala das Comissões, 13 de novembro de 2013.

Zé Maia, presidente e relator - Jayro Lessa - Lafayette de Andrada - Tiago Ulisses.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.619/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do deputado Fabiano Tolentino, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação Cultural e do Desporto Especializado de Sete Lagoas -

Adessel -, com sede no Município de Sete Lagoas.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  24/10/2013 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 4.619/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Cultural e do Desporto Especializado de Sete Lagoas - Adessel -, com

sede no Município de Sete Lagoas.

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.  4º  veda  a

remuneração de seus diretores e conselheiros; e o art. 54 determina que, na hipótese

de sua dissolução, o patrimônio remanescente reverterá a entidade filantrópica.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 4.619/2013 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 12 de novembro de 2013.

Sebastião  Costa,  presidente  -  Duilio  de  Castro,  relator  -  Luiz  Henrique  -  Tiago

Ulisses - Rogério Correia - Dalmo Ribeiro Silva.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.631/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do deputado Duílio de Castro, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação dos Moradores do Distrito de Cachoeira do Manteiga,

com sede no Município de Buritizeiro.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  25/10/2013 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 4.631/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação  dos  Moradores  do  Distrito  de  Cachoeira  do  Manteiga,  com  sede  no

Município de Buritizeiro.

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  capítulo  10  veda  a

remuneração de seus diretores, conselheiros, associados, instituidores, benfeitores

ou equivalentes; e o parágrafo único do capítulo 12 determina que, na hipótese de

sua  dissolução,  o  patrimônio  remanescente  reverterá  a  entidade  assistencial

congênere, com personalidade jurídica comprovada e registro no Conselho Nacional

de Assistência Social.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 4.631/2013 na forma apresentada.
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Sala das Comissões, 12 de novembro de 2013.

Sebastião  Costa,  presidente  -  Luiz  Henrique,  relator  -  Rogério  Correia  -  Dalmo

Ribeiro Silva.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.637/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

Por intermédio da Mensagem nº 550/2013, o governador do Estado enviou a esta

Casa o projeto de lei em epígrafe, que tem por objetivo dar denominação a escola

estadual de ensinos fundamental e médio situada no Município de Janaúba.

A proposição foi publicada no Diário do Legislativo de 26/10/2013 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  4.637/2013 tem por  escopo  dar  a  denominação de Escola

Estadual Julião Mendes Ferreira à escola estadual de ensinos fundamental e médio

situada na Rua João Martins, Vila Nova dos Poções, no Município de Janaúba.

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  federado,  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 federado.

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

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

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

acidente  geográfico  ou  outras  referências  às  tradições  históricas  e  culturais  do

Estado.

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

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

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

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

da administração pública.

Conclusão

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

do Projeto de Lei n° 4.637/2013 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 12 de novembro de 2013.

Sebastião  Costa,  presidente  -  Tiago  Ulisses,  relator  -  Luiz  Henrique  -  Rogério

Correia - Dalmo Ribeiro Silva.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.642/2013

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 dos Moradores do Bairro Nova Esperança, com sede

no Município de Piumhi.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  26/10/2013 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 4.642/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação dos Moradores do Bairro Nova Esperança, com sede no Município de

Piumhi.



846
____________________________________________________________________________

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  veda  a

remuneração de seus diretores e conselheiros; e o parágrafo único do art. 51 dispõe

que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente reverterá a entidade

assistencial,  sem fins  lucrativos,  com personalidade jurídica  e registro nos órgãos

competentes.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 4.642/2013 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 12 de novembro de 2013.

Sebastião  Costa,  presidente  -  Duilio  de  Castro,  relator  -  Luiz  Henrique  -  Tiago

Ulisses - Rogério Correia - Dalmo Ribeiro Silva.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.905/2012

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 Instituto Mineiro de Agropecuária - Ima - 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 com a Emenda 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
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Interno.

Fundamentação

A proposição em tela tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao Ima o

imóvel constituído pela área de 780m², a ser desmembrada da área total do imóvel de

3.780m²,  situado  no  loteamento  denominado  Cidade  Universitária,  Bairro  Jardim

Morada do Sol,  Município de Montes Claros, registrado sob nº 22.422, fls.  228 do

Livro 2-2-AQ, no Cartório de Ofício do 2º Registro de Imóveis da Comarca de Montes

Claros.  O imóvel  será  destinado à  construção da sede própria  da  Coordenadoria

Regional do Ima e reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o prazo de cinco anos,

não lhe tiver sido dada essa destinação. Além disso, a autorização tornar-se-á sem

efeito se, nesse prazo, não ocorrer o registro do imóvel.

O governador do Estado, na mensagem, justifica o projeto afirmando que o imóvel

foi doado ao Estado pelo Município de Montes Claros e que a doação pretendida visa

suprir  demanda  do  Ima  para  construção  de  sede  própria  de  sua  coordenadoria

regional, atendendo, assim, ao interesse público. Ademais, esclarece que o imóvel

encontra-se  desafetado  e  que  inexiste,  por  parte  do  Estado,  interesse  em  sua

ocupação.

A Comissão de Constituição e Justiça afirmou que, 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. Além disso, 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, o que

é atendido pela mencionada destinação do imóvel, pela cláusula de reversão e pelo

prazo para registro do bem. Embora a citada comissão não tenha encontrado óbice à

tramitação  da  proposição,  apresentou  a  Emenda  nº  1,  que  acolhemos,  com  o

propósito apenas de substituir  os  dados cadastrais  do imóvel pelos atuais e para

adequar o texto à técnica legislativa.

Já  no  âmbito  desta  comissão,  entendemos  que  a  proposição  é  meritória,  pois

finalmente dará a um imóvel sem utilização uma destinação importante, qual seja a
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prestação de serviço público.

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,  cumpre-nos  observar  que  o  Ima  é  uma  autarquia  do

Estado. Segundo o eminente administrativista Hely Lopes Meirelles:

“Autarquia  é  uma  forma  de  descentralização  administrativa,  através  da

personificação de um serviço  retirado da Administração Pública centralizada,  com

outorga de serviço público típico. É a autarquia um prolongamento do Poder Público,

uma longa manus do Estado, que deverá executar serviços próprios do Estado, em

condições idênticas e com os mesmos ônus e privilégios da Administração Pública”

(Meirelles,  Hely Lopes,  Direito  Administrativo  Brasileiro,  13ª  edição,  1988,  Editora

Revista dos Tribunais, p. 281).

Assim, o Ima é uma entidade cujo patrimônio pertence em sua totalidade ao Estado,

de modo que,  com a  proposição em epígrafe,  o  imóvel  continua pertencendo ao

Estado, não havendo nenhuma redução do seu patrimônio. Está-se apenas fazendo

uma transferência intragovernamental da administração direta para a administração

indireta.

Sob o segundo aspecto, a proposição é procedente, pois possibilitará a prestação

de importante serviço público, ao permitir o uso de um bem que até o momento se

encontra ocioso.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.905/2012, no

1º turno, com a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 13 de novembro de 2013.

Zé Maia, presidente - Tiago Ulisses, relator - Jayro Lessa - Gustavo Corrêa.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.357/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria da Deputada Liza Prado, o projeto de lei em epígrafe dispõe sobre a

proibição de instalação e funcionamento de usinas de asfalto com exaustão forçada
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no Estado de Minas Gerais e dá outras providências.

Publicada no “Diário do Legislativo”  de 3/8/2012,  a proposição foi distribuída às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento

Sustentável.

Vem a matéria, preliminarmente, a esta Comissão para receber parecer sobre a sua

juridicidade, constitucionalidade e legalidade, na forma do art. 188, combinado com o

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

Fundamentação

A proposição em análise proíbe a instalação e o funcionamento de usinas de asfalto

com  exaustão  forçada  no  Estado  de  Minas  Gerais.  O  art.  2º  determina  que  os

resíduos asfálticos, fresado, pedaços de pavimento asfáltico ou objetos afins deverão

ser recolhidos seletivamente, visando à reciclagem ou ao confinamento, sob pena de

responsabilidade pelo dano ambiental gerado ou presumido. O art. 3º fixa o prazo de

um ano para as usinas de asfalto em funcionamento no Estado se adaptarem à nova

modalidade.

De  acordo  com  a  justificação  que  acompanha  o  projeto,  “as  usinas  de  asfalto

atualmente  utilizam para  a  mistura  asfáltica  o processo de mecânica  forçada dos

gases oriundos de um queimador a combustível fóssil e insufladores de ar, o que,

além da perda de calor, contribui bastante para o aquecimento global”. Em relação ao

asfalto  fresado  e  aos  pedaços  de  pavimento  asfáltico,  a  justificação  ressalta  a

necessidade de eles receberem destino adequado,  evitando-se a degradação das

jazidas  minerais,  a destruição local  da  vegetação e a  poluição de mananciais  de

água.  Assinala-se,  por  fim,  o  esforço  que  tem  sido  feito  mundialmente  para  que

materiais reciclados e outras tecnologias sejam incorporados ao asfalto de forma a

gerar benefícios para o meio ambiente.

Para colher subsídios para a análise da proposição, esta Comissão aprovou, em

4/9/2012, requerimento para que fosse a matéria baixada em diligência à Secretaria

de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - Semad - e à Secretaria

de  Estado de Desenvolvimento  Econômico.  Essa última ressaltou  que  “a  medida

prevista pelo projeto nos parece bastante radical,  podendo levar no curto prazo a

perda de empregos e até mesmo de receitas para o Estado”. Em vez da simples
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proibição, a secretaria sugere que devam ser tomadas medidas de correção quando

do recolhimento seletivo do material,  visando à reciclagem ou ao confinamento de

forma  correta.  Por  fim,  assinala  que,  quando  há licença  ambiental  prévia  para  o

exercício da atividade, não há razão para a sua proibição sumária. Por essas razões,

a secretaria manifestou-se de maneira contrária à aprovação do projeto em análise.

De igual modo, a Semad não é favorável à aprovação da matéria. Segundo a nota

técnica que exarou, no projeto não se considera que a instalação e o funcionamento

das usinas de asfalto com exaustão forçada devem ser precedidos da análise técnica,

na qual se atesta sua viabilidade ambiental, tendo em vista que se trata de atividade

passível de licenciamento, nos termos da Deliberação Normativa COPAM nº 74/2004.

Argumentou, ainda, que o disposto no art. 2º do projeto foge ao propósito expresso na

ementa,  “pois  resíduos da fresagem e pedaços de pavimentos asfálticos  não são

gerados na fabricação do asfalto e sim na sua aplicação para revestimentos de vias

ou em reparos desse revestimento, o que normalmente é feito por outra empresa”.

Ressalta  que  os  resíduos  da  fresagem  e  pedaços  de  pavimentos  asfálticos

apresentam-se como resíduos da construção civil e, como tal, já são objeto de leis

específicas, relacionadas às políticas nacional e estadual de resíduos sólidos. Por

fim, esclareceu que foi formado um grupo multidisciplinar de trabalho, formalmente

constituído  pelo  Secretário  de  Estado  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento

Sustentável, para rever a Deliberação Normativa Copam nº 11/1986, que cuida da

prevenção da poluição ambiental decorrente da fabricação de asfalto.

Feitas essas considerações, passemos à análise da proposição.

Do ponto de vista formal, não há óbice para a aprovação da matéria, tendo em vista

que ela não se encontra entre as matérias para as quais a Constituição da República

reserva a iniciativa privativa a outro Poder. Além disso, a matéria insere-se no âmbito

da competência concorrente estadual, nos termos do art. 24, VI, da Constituição da

República.

Todavia,  do  ponto  de  vista  material,  a  proposição  encontra  obstáculos

intransponíveis.  A liberdade  de  iniciativa  é  princípio  basilar  da  ordem  econômica

nacional. Encontra, porém, limites claros em outros princípios, tais como a defesa do

meio ambiente, a proteção da propriedade privada e a busca do pleno emprego, nos
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termos  do  art.  170  da  Constituição  da  República.  Dessa  forma,  as  restrições,

sobretudo  proibições,  que  recaiam  sobre  a  liberdade  de  iniciativa  somente  se

justificam  na  medida  em  que forem  imprescindíveis  à  realização  de  um  dos  fins

albergados pela Constituição e não existirem medidas alternativas menos severas

que também sejam capazes de cumprir tais fins. As justificativas para tais restrições

devem  encontrar  lastro  na  realidade  fática  e  devem  ser  amparadas  por  estudos

técnicos idôneos. No caso em exame, a proibição de instalação e funcionamento das

usinas  de  asfalto  com exaustão forçada não vem acompanhada das justificativas

técnicas necessárias. É salutar o aprofundamento dos estudos nessa área, o que

vem sendo realizado,  segundo informa a Secretaria do Meio Ambiente, por  grupo

multidisciplinar de trabalho,  para fundamentar  a revisão da Deliberação Normativa

Copam nº 11/1986, que abrange a prevenção da poluição ambiental decorrente da

fabricação  de  asfalto.  Além  disso,  conforme  ressaltado  pela  Secretaria  de  Meio

Ambiente,  a instalação e  o  funcionamento das usinas  em questão são atividades

passíveis  de  licenciamento  ambiental,  ocasião  em  que  pode  ser  aferida  a  sua

viabilidade ambiental caso a caso.

Por fim, tomando-se por base a manifestação da Secretaria de Meio Ambiente, os

resíduos  da  fresagem  e  pedaços  de  pavimentos  asfálticos  não  são  gerados  na

fabricação do asfalto, razão pela qual o art. 2º não guarda relação com a proibição de

funcionamento  das  usinas  previstas  no  art.  1º.  Além  disso,  a  destinação  de  tais

resíduos já seria tratada pelas leis que instituíram as políticas nacional e estadual de

resíduos sólidos.

Pelas  razões  acima,  embora  reconheçamos  a  importância  dos  propósitos  que

inspiram a proposição, consideramos que a iniciativa viola a liberdade de iniciativa, e

seus objetivos podem ser alcançados por meios menos restritivos.

Conclusão

Em  face  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 3.357/2012.

Sala das Comissões, 12 de novembro de 2013.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Luiz  Henrique,  relator  -  André  Quintão  -  Dalmo

Ribeiro Silva - Romel Anízio.
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.507/2012

Comissão de Administração Pública

Relatório

De autoria do presidente do Tribunal de Justiça, o Projeto de Lei  nº 3.507/2012

dispõe sobre a criação e a transformação de cargos nos Quadros de Pessoal  da

Secretaria do Tribunal de Justiça Militar e nas Secretarias de Juízo Militar e dá outras

providências.

Publicado  no  Diário  do  Legislativo de  25/10/2012,  o  projeto  foi  distribuído  às

Comissões de Constituição e Justiça,  de Administração Pública e de  Fiscalização

Financeira  e  Orçamentária,  para  receber  parecer,  nos  termos  do art.  102,  II,  “a”,

combinado com o art. 188, do Regimento Interno.

Preliminarmente,  a  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  emitiu  parecer  pela

juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria.

Cabe, agora, a esta comissão o exame do mérito da proposição.

Fundamentação

O projeto de lei em análise tem o objetivo de reestruturar o Quadro de Pessoal da

Justiça Militar do Estado de Minas Gerais.

Conforme  ressaltado  pelo  presidente  do  Tribunal  de  Justiça,  no  ofício  que

encaminhou o projeto, a proposta busca adequar os Quadros de Pessoal da Justiça

Militar à Resolução nº 88 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, que determinou, por

meio do § 2º do art. 2º, para os Estados que não regulamentaram os incisos IV e V do

art.  37  da  Constituição  Federal,  que  pelo  menos  50%  dos  cargos  em  comissão

deverão ser destinados a servidores das carreiras judiciárias, cabendo aos tribunais

de justiça encaminhar projetos de lei de regulamentação da matéria, com observância

desse percentual.

Importa ressaltar que o inciso V do art. 37 da Constituição Federal estabelece que

os  cargos em comissão serão preenchidos  por  servidores  de  carreira  nos casos,

condições  e  percentuais  mínimos  previstos  em  lei  e  destinam-se  apenas  às

atribuições de direção, chefia e assessoramento.

Destaca  ainda  o  presidente  do  Tribunal  de  Justiça  que,  com  a  ampliação  das

competências dos tribunais estabelecida pela Emenda Constitucional nº 45, de 8 de
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dezembro de 2004, ocorreu um crescimento significativo do número de processos em

tramitação, principalmente em decorrência das ações cíveis. Também com a edição

da Resolução nº 70, de 18/3/2009, o Conselho Nacional de Justiça estabeleceu um

planejamento estratégico nacional para os tribunais superiores, a justiça comum dos

estados e as justiças especializadas.

A Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, por meio da Resolução nº 83/2009,

estabeleceu o  seu plano estratégico  institucional  para  o  período 2010-2014 e,  ao

estabelecer  os  seus  objetivos,  definiu,  no  tema  “Eficiência  operacional”,  a

implementação  de  uma estrutura  organizacional  adequada  à  consecução  de  sua

estratégia  em  face  da  nova  realidade  pela  qual  vem  passando  essa  justiça

especializada. Busca-se o alcance da estratégia definida pelo Conselho Nacional de

Justiça,  na  qual  se  destaca  a  ênfase  em  gestão  de  pessoas,  tecnologia  da

informação, eficiência operacional e comunicação.

Dessa  forma,  o  projeto  tem  também  por  escopo  adequar  os  quadros  de  seus

servidores ao disposto na Resolução nº 90/2009, também do Conselho Nacional de

Justiça, que define quantitativo mínimo de pessoal permanente de profissionais da

área de tecnologia da informação.

Para  atender  aos  mencionados  objetivos,  o  projeto  propõe  a  criação  e

transformação de cargos de provimento em comissão, de recrutamento limitado, e a

extinção, com a vacância, de cargos de provimento em comissão de recrutamento

amplo, dos quadros específicos de cargos de provimento em comissão da Secretaria

do Tribunal de Justiça Militar e das Secretarias de Juízo Militar.

Propõe-se, ainda, a criação e a extinção, com a vacância, de cargos do Quadro de

Provimento Efetivo das Secretarias de Juízo Militar.

O projeto prevê a transformação do cargo de secretário especial do presidente em

um  cargo  de diretor-executivo,  de  provimento  em  comissão,  mantida  a  forma  de

recrutamento limitado. Prevê também a transformação, com a vacância, de um cargo

de provimento em comissão de assistente técnico, de recrutamento amplo, em um

cargo de provimento em comissão de assistente técnico de auditoria, de recrutamento

limitado.  Propõe-se também a criação de dois cargos de diretor-executivo, de um

cargo de assessor jurídico II, de quatro cargos de gerente, de um cargo de gerente de
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cartório,  de um cargo de coordenador de área e de um cargo de coordenador de

serviço,  todos  de  provimento  em  comissão  e  de  recrutamento  limitado.  Ficarão

extintos,  com a  vacância,  doze  cargos  de assistente  judiciário  de  provimento  em

comissão e de recrutamento amplo.

Propõe-se também a criação de dez cargos da carreira de técnico judiciário e de

trinta e cinco cargos da carreira de oficial judiciário.

Já no Quadro de Cargos de Provimento Efetivo das Secretarias de Juízo Militar,

propõe-se a criação de dezessete cargos da carreira de oficial judiciário e a extinção,

com a vacância, de seis cargos da carreira de técnico de apoio judicial de entrância

especial.

A Comissão de Constituição e Justiça,  ao  analisar  a  matéria,  concluiu pela sua

adequação  ao  ordenamento  jurídico  e  destacou  a  competência  do  presidente  do

Tribunal  de  Justiça  para  iniciar  o  processo  legislativo  tratando  da  criação,

transformação ou extinção de cargo e função públicos de sua secretaria, observados

os parâmetros estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Destacou também a

conformidade do projeto à Lei de Responsabilidade Fiscal.

Para aperfeiçoar a proposição no tocante à técnica legislativa, a referida comissão

apresentou  o  Substitutivo  nº  1,  que  cuidou  também  de  aprimorar  determinados

dispositivos, especialmente quanto à identificação de códigos de cargos, e de prever,

de  forma expressa,  a exigência do  bacharelado para  os  ocupantes de cargos  de

gerente de Secretaria do Juízo.

Contudo,  não  obstante  o  aprimoramento  técnico  realizado  pela  Comissão  de

Constituição e Justiça, o qual procuramos manter, julgamos oportuno e necessário

apresentar  o  Substitutivo  nº  2,  que  tem  por  escopo  promover  alguns  ajustes  na

proposição em exame,  notadamente  com relação à  diminuição do quantitativo  de

cargos que se propõem criar, tanto de provimento efetivo quanto de provimento em

comissão, inclusive quanto à forma de recrutamento desse último.

Diante de todo o exposto, entendemos que a matéria se reveste de grande mérito,

tendo em vista que as medidas contidas no projeto têm o objetivo de conferir mais

eficiência os trabalhos do Tribunal de Justiça Militar.
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Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.507/2012

na forma do Substitutivo nº 2, redigido a seguir.

SUBSTITUTIVO Nº 2

Dispõe sobre a transformação, a criação e a extinção de cargos nos Quadros de

Pessoal da Secretaria do Tribunal de Justiça Militar e das Secretarias de Juízo Militar.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica transformado, com a vacância, no Quadro Específico de Cargos de

Provimento  em Comissão da Secretaria  do  Tribunal  de  Justiça Militar  do  Estado,

constante no item III.2 do Anexo III da Lei nº 16.646, de 5 de janeiro de 2007, um

cargo de Assistente Técnico, código de grupo TJM-CAI-03, código de cargo TE-A1,

de recrutamento amplo, em um cargo de Assistente Técnico, código de grupo TJM-

CAI-03, código de cargo TE-L1,  de recrutamento limitado, na forma da correlação

estabelecida no Anexo I desta lei.

Art.  2º  -  Ficam  extintos,  com  a  vacância,  no  Quadro  Específico  de  Cargos  de

Provimento  em Comissão da Secretaria  do  Tribunal  de  Justiça Militar  do  Estado,

constante  no  item  III.2  do  Anexo  III  da  Lei  nº  16.646,  de  2007,  doze  cargos  de

Assistente Judiciário, código de grupo TJM-CAI-04, de recrutamento amplo, conforme

especificado no Anexo II desta lei.

Art. 3º - Ficam criados, no Quadro de Cargos de Provimento Efetivo da Secretaria

do Tribunal de Justiça Militar do Estado, constante no Anexo I da Lei nº 16.646, de

2007, os seguintes cargos:

I - três cargos efetivos da carreira de Técnico Judiciário, códigos de grupo TJM-GS-

14 a TJM-GS-16;

II - dezoito cargos efetivos da carreira de Oficial Judiciário, códigos de grupo TJM-

SG-38 a TJM-SG-55.

Art.  4º  -  Ficam  criados,  no  Quadro  Específico  de  Cargos  de  Provimento  em

Comissão das Secretarias de Juízo Militar, constante no Anexo IV da Lei nº 16.646,

de 2007, três cargos de Gerente de Secretaria, código de grupo TJMA-DAS-02, de

recrutamento limitado, conforme especificado no Anexo III desta lei.

Parágrafo único - Somente serão nomeados para os cargos previstos no “caput”
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servidores integrantes do Quadro de Cargos de Provimento Efetivo das Secretarias

de Juízo Militar que sejam bacharéis em direito.

Art. 5º - Ficam criados, no Quadro de Cargos de Provimento Efetivo das Secretarias

de  Juízo  Militar  do  Estado,  constante  no  Anexo  II  da  Lei  nº  16.646,  de  2007,

dezessete cargos efetivos da carreira de Oficial Judiciário, códigos de grupo TJMA-

SG-33 a TJMA-SG-49.

Art.  6º  -  Ficam extintos,  com a  vacância,  no Quadro  de Cargos  de Provimento

Efetivo das Secretarias de Juízo Militar, constante no Anexo II da Lei nº 16.646, de

2007, seis cargos da carreira de Técnico de Apoio Judicial de Entrância Especial,

códigos de grupo TJMA-GS-01 a TJMA-GS-06, conforme especificado no Anexo IV

desta lei.

Art.  7º  -  Ficam  extintos  no  Quadro  Específico  de  Cargos  de  Provimento  em

Comissão das Secretarias de Juízo Militar, constante no Anexo IV da Lei nº 16.646,

de 2007, três cargos de Assessor de Juiz, código de grupo TJMA-DAS-01, código do

cargo AJ-A4 a AJ-A6, de recrutamento amplo.

Art. 8º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

ANEXO I

( a que se refere o art. 1º da Lei nº …, de … de... de...)

Cargos do Quadro Específico de Cargos de Provimento em Comissão da Secretaria

do Tribunal de Justiça Militar transformado por esta lei

* - O Quadro Específico de Cargos de Provimento em Comissão da Secretaria do

Tribunal  de  Justiça  Militar,  transformado  por  esta  lei,  foi  publicado  no  Diário  do

Legislativo, de 14.11.2013.

ANEXO II

( a que se refere o art. 2º da Lei nº ...)

Quadro de Cargos do Quadro Específico de Cargos de Provimento em Comissão da

Secretaria do Tribunal de Justiça Militar a serem extintos com a vacância

* - O Quadro Específico de Cargos de Provimento em Comissão da Secretaria do

Tribunal de Justiça Militar, a serem extintos com a vacância, foi publicado no Diário

do Legislativo, de 14.11.2013.
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ANEXO III

( a que se refere o art. 4º da Lei nº ...)

Cargos do Quadro Específico de Cargos de Provimento em Comissão das

Secretarias de Juízo Militar criados por esta lei

* - O Quadro Específico de Cargos de Provimento em Comissão das Secretarias de

Juízo Militar, criados por esta lei, foi publicado no Diário do Legislativo, de 14.11.2013.

ANEXO IV

( a que se refere o art. 6º da Lei nº ...)

Cargos do Quadro de Cargos de Provimento Efetivo das Secretarias de Juízo Militar a

serem extintos com a vacância

* - O Quadro de Cargos de Provimento Efetivo das Secretarias de Juízo Militar a

serem extintos com a vacância foi publicada no Diário do Legislativo, de 14.11.2013.

Sala das Comissões, 13 de novembro de 2013.

Gustavo  Corrêa,  presidente  e  relator  -  Vanderlei  Miranda  -  Leonardo  Moreira  -

Rogério Correia - Antônio Carlos Arantes - Inácio Franco.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 53/2013

Comissão de Administração Pública

Relatório

O  Projeto  de  Lei  Complementar  no  53/2013,  do  governador  do  Estado,

encaminhado por meio da Mensagem nº 561/2013, institui o Regime de Previdência

Complementar para os servidores públicos titulares de cargos efetivos dos Poderes

do Estado e membros de Poderes, do Ministério Público, do Tribunal de Contas e da

Defensoria  Pública,  fixa  o  limite  máximo  para  a  concessão  de  aposentadorias  e

pensões de que trata o art. 40 da Constituição da República, autoriza a criação de

entidade fechada de previdência complementar, na forma de fundação, e dá outras

providências.

Publicado  no  Diário  do  Legislativo de  6/11/2013,  o  projeto  foi  distribuído  às

Comissões de Constituição e Justiça,  de Administração Pública e de  Fiscalização

Financeira e Orçamentária.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade do projeto com as Emendas nº 1, 2 e 3, que apresentou.
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Cabe a esta comissão,  de acordo com o art.  102,  I,  “a”,  do Regimento Interno,

analisar a matéria quanto aos seus aspectos de mérito.

Fundamentação

O  projeto  de  lei  em  exame  propõe  a  instituição  de  regime  de  previdência

complementar para os servidores públicos titulares de cargos efetivos dos Poderes do

Estado e membros de Poderes, do Ministério Público, do Tribunal de Contas e da

Defensoria Pública.

Nos termos do § 14 do art. 40 da Constituição da República e do § 16 do art. 36 da

Constituição do Estado, aplica-se o limite máximo estabelecido para as contribuições

e  os  benefícios  do  Regime  Geral  de  Previdência  Social  aos  servidores  que

ingressarem no serviço público após a instituição de tal regime. O funcionamento do

referido regime de previdência complementar demanda, na forma preconizada pelas

Leis Complementares Federais nº 108 e 109, de 29/5/2001, a criação de entidade

fechada de previdência complementar.

No que concerne à administração pública, três temas se destacam no projeto de lei

em exame: a necessidade de instituição do regime de previdência complementar para

os novos servidores, os parâmetros legais da entidade que deve encarregar-se da

gestão de tais recursos e as características do plano de benefícios a ser ofertado.

Em  relação  ao  primeiro  tema,  lembramos  que  há  dois  principais  modelos  de

organização  da  previdência:  por  repartição  ou  por  capitalização.  No  modelo  de

repartição,  os  segurados que estão na ativa  contribuem para o  sistema e,  desse

modo, custeiam os benefícios  que estejam sendo pagos. É o modelo adotado no

Brasil  pelo  Regime Geral  de  Previdência  Social,  a  cargo do Instituto  Nacional  do

Seguro Social  -  INSS -,  e pelos regimes próprios de previdência social dos entes

federados; em Minas Gerais, a cargo do Instituto de Previdência dos Servidores do

Estado de Minas Gerais - Ipsemg.

O modelo de repartição é sustentável se a estrutura etária da população coberta

pelo regime de previdência tem muitos trabalhadores na ativa contribuindo para o

pagamento dos benefícios  dos trabalhadores da  geração anterior,  já  inativos,  que

devem ser minoria. Por essa razão, tal modelo é frequentemente identificado como

um pacto entre gerações.
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Ocorre  que  o  perfil  demográfico  da  população  se  alterou  a  partir  da  segunda

metade do século XX. No Brasil, como em todo o mundo, a taxa de natalidade vem

registrando sucessivas quedas a cada década. Ao mesmo tempo, a expectativa de

vida dos indivíduos é cada vez maior. Tal situação leva os regimes previdenciários

que adotam o modelo de repartição ao déficit, pois cada benefício concedido será

pago por um período cada vez maior e, ao mesmo tempo, contará cada vez com

menos segurados contribuindo para sua manutenção.

Assim, desde o final da década de 1990, tem sido objeto de debates no Brasil a

possibilidade de adoção de um modelo de previdência por capitalização, em que os

participantes são responsáveis pela formação de uma poupança que, no futuro, será

vertida em seu benefício, seja por meio de um fundo individual ou de um coletivo. Em

termos de equilíbrio financeiro, esse modelo é mais sustentável, já que, nesse caso, é

o  beneficiário  quem  recolhe  para  sua  aposentadoria.  No  Brasil  o  modelo  de

capitalização tem, constitucionalmente,  caráter complementar  à proteção conferida

pelos regimes geral e próprio de previdência social.

Desde  1998  a  Emenda  Constitucional  nº  20  à  Constituição  da  República  já

dispunha sobre o modelo de capitalização para a previdência privada (art. 202) e para

o regime complementar  dos servidores públicos (§14 do art.  40).  Em 2001 foram

promulgadas as leis complementares federais sobre o tema e, em 2003, a Emenda

Constitucional  nº  41  acrescentou  novas  disposições  sobre  a  previdência

complementar dos servidores públicos.

O economista  e  professor  da  UnB José Matias  Pereira,  no  artigo  “Reforma da

Previdência  em  Discussão:  Expectativas  e  Possibilidades  Diante  da  Janela  de

Oportunidade Demográfica", publicado em 2010 no nº 136 da revista Observatorio de

la  Economía  Latinoamericana,  analisa  o  que  chama  de  janela  de  oportunidade

demográfica e se posiciona a favor de um regime previdenciário capaz de assegurar

a formação de poupança:

“A reforma da previdência  social  -  por  tratar-se  de  uma medida  essencial  para

permitir  que  o  Brasil  continue  avançando  no  seu  processo  de  desenvolvimento

socioeconômico e ambiental - necessita ser inserida no atual contexto e na agenda

política nacional. É possível especular, por sua vez, que a sua efetivação depende de
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uma vontade política dos governantes para definir um conjunto coerente de princípios

gerais e estratégias para viabilizar a reforma da previdência.

Caso  ocorra  a  decisão  política  dos  futuros  governantes  de  realizar  reforma  da

previdência social, os seus objetivos devem ser orientados para o aperfeiçoamento

do sistema, atendendo aos critérios básicos de equidade e de equilíbrio financeiro-

atuarial,  conforme  determina  a  Constituição  Federal.  Atendidos  os  critérios

previamente enunciados, a reforma previdenciária deve preocupar-se com a questão

do  potencial  de  geração  de  poupança  interna,  visto  que  em  países  em

desenvolvimento, com grandes deficiências de fontes de capital para aplicações com

retorno em médio e longo prazo, é recomendável a formação de poupança por meio

dos sistemas de previdência.

Argumentamos, por fim, apoiado na literatura e na análise dos dados econômicos e

demográficos,  que existem diversos  fatores  econômicos,  políticos  e  demográficos,

que se mostram favoráveis à reforma da previdência no Brasil na segunda década

deste século. Assim, a realização da reforma da previdência no Brasil na fase atual,

em função do crescimento da economia, bem como pela mudança na estrutura etária

da população, na qual está se abrindo uma janela de oportunidade demográfica é

uma medida factível  e necessária.  O dividendo demográfico,  caso aproveitado de

forma adequada, trará elevados benefícios socioeconômicos para a sociedade.”

A adoção  do  regime  de  previdência  complementar  é,  portanto,  imperativo  que

decorre de três compromissos do Estado brasileiro: o zelo com o equilíbrio das contas

públicas, a oferta de uma previdência sustentável aos servidores e suas famílias e,

por  fim,  a  viabilização do crescimento  econômico por  intermédio  da  formação de

poupança  interna.  São  compromissos  de  Estado,  e  não  de  governo,  visto  que

construídos  no plano constitucional  e legal  pelas  diversas  forças  políticas  que se

alternaram no poder.

Os servidores que ingressarem no serviço público após a instituição do regime de

previdência complementar estarão sujeitos ao teto de contribuições e benefícios do

regime geral de previdência social. Assim, no âmbito do regime próprio de previdência

social,  administrado  em  Minas  Gerais  pelo  Ipsemg,  os  novos  servidores  cuja

remuneração ultrapasse R$ 4.159,05 não sofrerão descontos previdenciários sobre o
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que exceder esse valor e, em contrapartida, seus benefícios previdenciários também

estarão sujeitos a esse limite. Até esse limite o Estado, por intermédio de seu regime

próprio estruturado sob o modelo de repartição, compromete-se diretamente.

Para os novos servidores cuja remuneração exceda esse valor será facultativa a

adesão ao regime complementar, estruturado sob a forma de capitalização. Caso o

servidor  opte  por  aderir  ao  regime  complementar,  o  Estado,  na  qualidade  de

patrocinador, também contribuirá, vertendo ao regime contribuição de valor idêntico

àquela depositada pelo servidor conforme percentuais estabelecidos no regulamento

do plano.

Por  essa  razão,  embora  os  recursos  depositados  já  pertençam  ao  servidor  e

tenham natureza privada (conforme atestam o art. 202 da Constituição da República

e o art. 1º da Lei Complementar Federal nº 108, de 2001), o Estado de Minas Gerais,

em virtude de sua condição de instituidor do regime e seu patrocinador, participará de

sua gestão ao lado dos servidores.

Chegamos  assim  ao segundo tema,  que são os  parâmetros  legais  da  entidade

encarregada  da  gestão  dos  recursos  depositados  pelos  participantes  (os  novos

servidores)  e  pelo  patrocinador  (o  Estado).  Nessa  matéria,  o  projeto  de  lei

complementar em estudo não se afastou dos parâmetros estabelecidos pelas Leis

Complementares Federais nº 108 e 109, de 2001.  Será constituída uma fundação

pública de direito privado, dotada de autonomia administrativa, financeira, patrimonial

e  de  gestão  denominada  Fundação  de  Previdência  Complementar  do  Estado  de

Minas Gerais - Prevcom-MG.

A Prevcom-MG será gerida e fiscalizada de modo paritário pelos participantes e

pelo patrocinador, por intermédio do seu Conselho Deliberativo e do seu Conselho

Fiscal.  O  Conselho  Deliberativo  será  presidido,  na  forma  determinada  pela  Lei

Complementar Federal nº 108, de 2001, por representante indicado pelo patrocinador,

e o Conselho Fiscal será presidido por representante indicado pelos participantes.

Entre  as  atribuições  do  Conselho  Deliberativo  figura  a  nomeação  da  Diretoria

Executiva da Prevcom-MG, que será composta por até quatro membros.

A proposição em análise dispõe expressamente em seu art. 15 que a Prevcom-MG

observará  os  princípios  que regem a administração  pública,  especialmente  os  da
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eficiência e da economicidade, devendo adotar mecanismos de gestão operacional

que  maximizem  a  utilização  de  recursos,  de  forma a  otimizar  o  atendimento  aos

participantes e assistidos e diminuir as despesas administrativas.

Restam, por fim, algumas palavras sobre o plano de benefícios da Prevcom-MG. Os

planos de previdência complementar podem, conforme faculta a Lei Complementar

Federal  nº  109,  de  2011,  ofertar  três  principais  tipos de planos de benefícios:  de

benefício definido, de contribuição definida e de contribuição variável.

Tanto  um  quanto  outro  tipo  possuem  riscos  que  devem  ser  considerados.  Nos

planos de benefícios estruturados por benefício definido ou por contribuição variável,

a elevação da expectativa de vida implica a elevação dos compromissos assumidos

pelo  plano,  podendo  resultar  em  desequilíbrios  financeiros  e  atuariais  e  no

comprometimento da entidade. Nos planos de benefícios estruturados na modalidade

de contribuição definida, o aumento na sobrevida dos participantes pode resultar em

esgotamento prematuro de suas reservas individuais ou redução significativa do valor

de seus benefícios.

Os  riscos  trazidos  pela  adoção dos  planos  de benefício  definido  e  contribuição

variável poderiam conduzir à quebra da Prevcom-MG, com prejuízo para todos os

servidores. Tal cenário não poderia ser remediado pelo Estado, visto que seu aporte

de recursos é limitado, nos termos da Lei Complementar Federal nº 108, de 2001, até

o limite do aporte dos servidores participantes. Já o risco da adoção de um plano de

contribuição definida  é  compensado,  no  modelo  brasileiro,  pelo  fato  de  que  esse

regime é complementar. Dessa forma, o servidor sempre terá, em sua retaguarda, a

cobertura  de  um  plano  de  benefício  definido  garantido  pelo  regime  próprio  de

previdência social. Portanto, é correta e adequada a previsão contida no projeto de lei

complementar  em estudo de que  os  planos de benefícios  da  Prevcom-MG serão

estruturados na modalidade de contribuição definida.

Por  fim,  consideramos  que  as  modificações  propostas  pela  Comissão  de

Constituição  e  Justiça  aprimoraram  o  projeto  e  o  adequaram  às  normas

constitucionais e legais vigentes.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei Complementar nº
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53/2013 com as Emendas de nº 1 a 3 da Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 13 de novembro de 2013.

Gustavo  Corrêa,  presidente  -  Leonardo  Moreira,  relator  -  Vanderlei  Miranda  -

Antônio Carlos Arantes - Tiago Ulisses - Rogério Correia (voto contrário).

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 54/2013

Comissão de Administração Pública

Relatório

Por meio da Mensagem nº 562/2013, o governador do Estado encaminhou para

exame e  deliberação  desta  Casa  Legislativa  o  Projeto  de  Lei  Complementar  no

54/2013, que “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  6/11/2013,  o  projeto  foi  distribuído  às

Comissões de Constituição e Justiça,  de Administração Pública e de  Fiscalização

Financeira e Orçamentária.

Preliminarmente,  a  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  emitiu  parecer  pela

juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  com  as  Emendas  nºs  1  a  3,  que

apresentou.

Cumpre, agora, a esta Comissão, o exame do mérito da proposição, fundamentado

nos termos seguintes.

Fundamentação

A proposição  em  análise  tem  por  por  escopo  propor  a  extinção  do  Fundo  de

Previdência do Estado de Minas Gerais - Funpemg -, por meio da alteração da Lei

Complementar nº 64, de 25 de março de 2002.

De  acordo  com  o  projeto  os  recursos  do  Funpemg serão  revertidos  ao  Fundo

Financeiro de Previdência - Funfip - , em conformidade com o comando constitucional

do art. 167, XI.

Esclarece o governador do Estado,  por meio da Mensagem nº 562/2013, que o

sistema  previdenciário  passará  a  operar  sob  a  lógica  unificada  do  sistema  de

repartição simples, incorporando-se o Funpemg ao Funfip,  o qual,  hoje,  responde

pela ampla maioria dos benefícios já concedidos aos servidores públicos do Estado.
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Aduz  o  Governador  que  a  unificação  do  sistema  e  a  criação  do  Regime  de

Previdência  Complementar  irão  propiciar  um  horizonte  de  planejamento  de  maior

estabilidade,  dentro  do  arranjo  nacional  de  previdência  pública,  reafirmando  o

compromisso do Estado com o caráter atuarialmente sustentável do Regime Próprio

de Previdência.

A propósito, cumpre ressaltar o Projeto de Lei Complementar nº 53/2013, de autoria

do Governador do Estado, que institui o Regime de Previdência Complementar para

os servidores públicos titulares de cargos efetivos dos Poderes do Estado e membros

de Poderes, do Ministério Público, do Tribunal de Contas e Defensoria Pública do

Estado de Minas Gerais.

Com  efeito,  diante  do  novo  panorama  gerencial  para  os  regimes  próprios  de

previdência, por força do comando constitucional da adoção do regime complementar,

não se justifica a manutenção de dois fundos para o regime próprio de previdência

dos servidores, porquanto é dever do Estado garantir a racionalidade de seu regime

previdenciário, seja em termos atuariais, seja em termos gerenciais.

Nesse passo, a proposição altera os arts. 28, 36, 39, 50 e 57 da Lei Complementar

n° 64, com a finalidade de compatibilizá-la com a nova realidade.

Outrossim, a proposição estabelece que a Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz

-,  a  Secretaria  de  Estado  de Planejamento  e  Gestão -  Seplag  -  e  o  Instituto  de

Previdência  dos  Servidores  do  Estado  de  Minas  Gerais  -  Ipsemg  -  adotarão  as

medidas necessárias à extinção do Funpemg. Dentre as medidas complementares à

extinção  do  Funpemg,  destacam-se  a  obrigatoriedade  de  prestação  de  contas

específica dos atos de gestão praticados desde a criação do fundo até a data de

transferência  dos  seus  recursos.  Após  a  finalização  dos  trabalhos,  a  estrutura

administrativa superior do Funpemg deverá ser extinta

Corroboramos o entendimento de que a proposição em exame se apresenta como

uma alternativa adequada ao momento atual e mais consentânea com as diretrizes

nacionais.

Conclusão

Somos, portanto, pela aprovação do Projeto de Lei Complementar nº 54/2013 com

as Emendas nºs 1 e 2 apresentadas pela Comissão de Constituição e Justiça.
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Sala das Comissões, 12 de novembro de 2013.

Gustavo Corrêa, presidente - Leonardo Moreira, relator - Vanderlei Miranda (voto

contrário) - Rogério Correia (voto contrário) - Sargento Rodrigues - Tiago Ulisses -

Antônio Carlos Arantes.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.795/2013

Comissão de Administração Pública

Relatório

De autoria  do  deputado Paulo  Lamac,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  acrescenta

dispositivos  à  Lei  nº  13.408,  de  21  de  dezembro  de  1999,  que  dispõe  sobre  a

denominação de estabelecimento, instituição e próprio público do Estado.

A proposição foi inicialmente distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e

de Administração Pública. Em 18/6/2013, o autor da matéria solicitou que o projeto

fosse analisado também pela Comissão de Direitos Humanos.

A Comissão de Constituição e Justiça,  em sua análise  preliminar,  concluiu  pela

juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do Substitutivo nº 1,

que apresentou.

Cabe agora a este órgão colegiado emitir parecer sobre os aspectos de mérito do

projeto, nos termos do art. 102, inciso I, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.795/2013 pretende acrescentar à Lei nº 13.408, de 1999, que

dispõe  sobre  a  denominação de estabelecimento,  instituição e  próprio  público  do

Estado, três artigos, com a finalidade de impedir que futuras denominações recaiam

em  nome  de  pessoa  que  tenha  praticado  ou  sido  historicamente  considerada

participante de atos de lesa-humanidade, tortura ou violação de direitos humanos,

notadamente durante o período de ditadura militar. Além disso, fixa o prazo de um

ano para que o poder público promova a alteração das denominações existentes que

contrariem essa determinação, bem como a retirada de placas, retratos ou bustos de

pessoas que se enquadrem nos critérios mencionados anteriormente.

É  importante  constatar  que  o  Brasil  tem  avançado  muito  na  consolidação  do

respeito  aos  direitos  humanos.  Nesse contexto,  o  Programa Nacional  de  Direitos

Humanos  -  PNDH-3  -,  consubstanciado  no  Decreto  Federal  nº  7.037,  de  2009,
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atualizado pelo Decreto Federal nº 7.177, de 2010, em sua Diretriz 25, que se insere

no Eixo Orientador VI - Direito à Memória e à Verdade -, trata da modernização da

legislação relacionada à promoção do direito à memória e à verdade, fortalecendo a

democracia.

A investigação do passado é fundamental para a construção da cidadania. O Brasil

ainda resgata com dificuldades a memória e o que, de fato, ocorreu com as vítimas

da repressão política durante o regime de 1964. Apesar dos avanços, a radiografia

das violações aos direitos humanos pelo Estado durante o regime ditatorial está longe

de ser concluída.

O citado PNDH-3 tem, como objetivo estratégico, suprimir do ordenamento jurídico

brasileiro eventuais normas remanescentes de períodos de exceção que afrontem os

compromissos internacionais e os preceitos constitucionais sobre direitos humanos e,

como ação programática, fomentar debates e divulgar informações no sentido de que

logradouros, atos e próprios nacionais ou prédios públicos não recebam nomes de

pessoas identificadas reconhecidamente como torturadores.

Em sua análise sobre a matéria, a Comissão de Constituição e Justiça entendeu

que a Lei  nº  13.408,  de  1999,  ao  exigir,  em  seu art.  2º,  que  a  denominação de

próprios estaduais recaia em nome de pessoa falecida que se tenha destacado por

notórias qualidades e relevantes serviços prestados à coletividade,  já  impede que

nomes de pessoas condenadas por crimes de tortura ou quaisquer outros venham a

ser atribuídos aos bens públicos estaduais por não se enquadrarem na hipótese legal.

Por tais razões, apresentou o Substitutivo nº 1, que dá nova redação ao caput do art.

2º da citada norma, com a finalidade de reforçar a necessidade do impedimento de

homenagens a pessoas sem reputação ilibada e comprovada idoneidade moral, a fim

de impedir que condenados por cometer qualquer tipo de violação criminal, entre as

quais  as  ofensas  aos  direitos  humanos,  fiquem  impedidos  de  ter  seus  nomes

gravados em patrimônio público.

Entretanto, é necessário entender que a proposição em tela pretende mais do que

indicar  uma atuação criminosa da pessoa que se tenciona homenagear com uma

denominação  pública.  Trata-se  de  fazer  uma  demarcação  legal  contra  um

comportamento,  em  um  dado  momento  da  história  brasileira,  que  se  tornou
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inaceitável  para  a  sociedade  atual.  Pretende-se  deixar  claro  que  pessoas  que

tenham,  comprovadamente,  participado  de  atos  de  lesa-humanidade,  tortura  ou

violação  de  direitos  humanos  durante  o  período  da  ditadura  militar  não  podem

permanecer  sendo  homenageadas  nem  consideradas  exemplo  para  as  novas

gerações.

Nesse ponto, é importante constatar que, como as denominações de próprios ou

logradouros em nosso estado são atribuídas por lei, a alteração somente poderá ser

efetivada  por  meio  de  nova  norma  legal.  Por  isso,  não  cabe  a  aprovação  de

dispositivo  que  permita  a  alteração  das  denominações  existentes,  bem  como  a

retirada de placas, retratos ou bustos de pessoas que se enquadrem nos critérios

mencionados anteriormente, em determinado prazo.

Concordamos que cabe aos representantes do povo que compõem esta Casa a

avaliação, em cada caso concreto, da alteração sugerida, diante da argumentação

apresentada pelo autor do projeto de lei com essa finalidade exclusiva.

Em  decorrência  das  razões  expostas,  apresentamos,  ao  final  deste  parecer,  o

Substitutivo nº 2, com a finalidade de incluir dispositivo na Lei nº 13.408, de 1999, que

garanta que a denominação de próprios  públicos não poderá recair  em nome de

pessoas que tenham, comprovadamente,  participado de atos de lesa-humanidade,

tortura ou violação de direitos humanos durante o período da ditadura militar.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.795/2013, no 1º

turno,  na  forma  do  Substitutivo  nº  2,  a  seguir  apresentado,  e  pela  rejeição  do

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

SUBSTITUTIVO Nº 2

Acrescenta dispositivo à Lei nº 13.408, de 21 de dezembro de 1999, que dispõe

sobre a denominação de estabelecimento, instituição e próprio público do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - A Lei nº 13.408, de 21 de dezembro de 1999, passa a vigorar acrescida do

seguinte dispositivo:

“Art.  … -  A denominação  de que trata  esta  lei  não poderá  recair  em  nome de

pessoas que tenham, comprovadamente,  participado de atos de lesa-humanidade,
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tortura ou violação de direitos humanos durante o período da ditadura militar.”.

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

Sala das Comissões, 12 de novembro de 2013.

Gustavo Corrêa, presidente - Rogério Correia, relator - Leonardo Moreira - Sargento

Rodrigues - Adalclever Lopes - Inácio Franco - Antônio Carlos Arantes.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.193/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do deputado Rômulo Viegas, a proposição em epígrafe “dispõe sobre a

isenção do ICMS para aquisição do marcapasso cerebral para pessoa com doença

de Parkinson”.

Publicada no  Diário do Legislativo de 14/6/2013,  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

O  projeto  em  exame  pretende  conferir  isenção  do  Imposto  sobre  Operações

Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte

Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS - incidente na aquisição de

marcapasso  cerebral  para  pessoa  com  doença  de  Parkinson.  De  acordo  com  a

proposição, a isenção será deferida aos destinatários da lei, quando comprovada a

doença através de laudo médico.

Em que pese a  relevância  da  proposta,  que  estaria  a contemplar  pessoas  que

realmente dependem de programas e incentivos da administração pública para que

possam levar uma vida mais digna, deparamos com óbices de natureza constitucional

e legal que inviabilizam o trâmite do projeto nesta Casa.

Deve ser lembrado que a Constituição da República e a legislação complementar

adotaram  rígidos  mecanismos  de  controle  que  praticamente  têm  inviabilizado  a

instituição  de  benefícios  de  natureza  fiscal,  especialmente  com  base  no  imposto
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cogitado no projeto, conforme veremos mais adiante.

A Constituição dispõe, em seu art. 155, § 2º, “g”, que cabe a lei complementar a

regulação da forma como as isenções, os incentivos e os  benefícios  de natureza

fiscal serão concedidos ou revogados, mediante deliberação dos estados e do Distrito

Federal. Segundo o art. 34, § 8º, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias,

relativamente ao imposto que se pretende alterar, enquanto não for editada a norma

mencionada, prevalecem os comandos insculpidos na Lei Complementar nº 24, de 7

de janeiro de 1975, cujo art. 1º dispõe o seguinte:

“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”.

Esse  procedimento  foi  reforçado  com  a  nova  redação  dada  pela  Emenda  à

Constituição nº 3 ao art. 150, § 6º, da Carta Federal:

“Art. 150 - (...)

§ 6º - Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de

crédito presumido, anistia ou remissão, relativos a impostos, taxas ou contribuições,

só poderá ser concedido mediante lei específica, federal, estadual ou municipal, que

regule exclusivamente as matérias acima enumeradas ou o correspondente tributo ou

contribuição, sem prejuízo do disposto no art. 155, § 2º, ‘g’”.

Observe-se que a técnica de concessão de incentivos de natureza tributária com

base no ICMS foi estabelecida de modo a inviabilizar a chamada “guerra fiscal”, que

se estabeleceu entre as unidades federadas como atrativo para a implementação de

projetos e a instalação de indústrias geradoras de emprego e renda nos respectivos

territórios.

Portanto, nos termos do art. 155, § 2º, inciso XII, alínea “g”, da Carta Federal e da

Lei Complementar Federal nº 24, de 1975, recepcionada pelo art. 34, § 8º, do Ato das

Disposições Constitucionais  Transitórias, a concessão e a revogação de isenções,

incentivos  e  benefícios  fiscais  relativos  ao  ICMS  dependem  da  celebração  de

convênio  interestadual  no  âmbito  do  Conselho  Nacional  de  Política  Fazendária  -

Confaz -, órgão que congrega representantes dos estados e do Distrito Federal. Esse

procedimento  tem  sido  reiteradamente  reconhecido  em  decisões  do  Supremo
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Tribunal Federal, valendo lembrar a manifestação da ministra Ellen Gracie na Ação

Direta de Inconstitucionalidade nº 1.276-2, proposta pelo governador do Estado de

São Paulo, da qual se colhe o seguinte:

“Em diversas ocasiões, este Supremo Tribunal já se manifestou no sentido de que

isenções de ICMS dependem de deliberações dos estados e do Distrito Federal, não

sendo possível a concessão unilateral de benefícios fiscais”.

Além  do  apontado,  a  Lei  Complementar  Federal  nº  101,  de  2000  (Lei  de

Responsabilidade  Fiscal  -  LRF),  em  seu  art.  14,  dispõe  que  a  concessão  ou

ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia

de  receita  deverá  estar  acompanhada  de  estimativa  do  impacto  orçamentário-

financeiro  no  exercício  em  que  iniciar  sua  vigência  e  nos  dois  exercícios

subsequentes e atender ao disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Deve ainda

demonstrar  que  a  renúncia  foi  considerada  na  estimativa  de  receita  da  lei

orçamentária  e  que  não  afetará  as  metas  de  resultados  fiscais  ou  deve  estar

acompanhada  de  medidas  de  compensação,  por  meio  de  aumento  de  receita.

Atendida essa segunda condição, o incentivo ou benefício entrará em vigor quando

forem implementadas as medidas de compensação tributária.

Dessa  forma,  como o  projeto  em  análise  trata  de  redução  da  carga  tributária,

outorgando  isenção  do  ICMS,  sem  apresentar  qualquer  contrapartida  que  possa

compensar a perda de receita tributária, desatende aos requisitos da LRF.

Por fim, vale observar que, em resposta ao pedido de diligência desta comissão, a

Secretaria de Estado de Fazenda, mediante a Nota Técnica nº 043/2013, manifestou-

se desfavoravelmente à tramitação do projeto. Segundo a pasta, “conforme estudo do

impacto na arrecadação tributária realizado pela Superintendência de Arrecadação e

Informações Fiscais -  SIAF -,  caso se concretizasse a proposta de concessão de

isenção  desse  imposto  na  aquisição  de  marcapasso  cerebral  para  pessoas  com

doença de Parkinson, resultaria um impacto negativo na receita do ICMS na ordem

de R$ 28.000.000,00 (vinte e oito milhões de reais), tomando como referência o ano

de 2013. Verifica-se que o Projeto de Lei em exame não contemplou medidas de

compensação  para  anular  o  referido  impacto,  estando  em  desacordo  com  as

determinações da Lei Complementar nº 101/2000”.
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Conclusão

Em  face  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 4.193/2013.

Sala das Comissões, 12 de novembro de 2013.

Sebastião Costa, presidente - Luiz Henrique, relator - Dalmo Ribeiro Silva - André

Quintão - Romel Anízio - Rogério Correia.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.258/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria dos deputados Rômulo Veneroso, Ivair Nogueira e Pinduca Ferreira, a

proposição em epígrafe dispõe sobre a transferência de domínio do Estado para o

Município de Betim de trecho da Rodovia MG-050.

Publicado  no  Diário  do  Legislativo de  5/7/2013,  foi  o  projeto  distribuído  às

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

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

188 do Regimento Interno.

Cabe  a  este  órgão  colegiado,  preliminarmente,  apreciar  os  aspectos  jurídico,

constitucional e legal da matéria, conforme dispõe o art. 102, III, “a”, do mencionado

Regimento.

Na reunião de 10/9/2013, a relatoria solicitou o encaminhamento da proposição, nos

termos do art. 301 do Regimento Interno, ao Departamento de Estradas de Rodagem

do Estado de Minas Gerais  -  DER-MG -,  para que este se manifestasse sobre a

viabilidade do projeto; e ao prefeito  municipal  de Betim, para que declarasse sua

aquiescência ao negócio jurídico pretendido.

Vencido  o  prazo  previsto  no  citado  art.  301  do  Regimento  Interno  sem  que  a

resposta do DER-MG tenha sido recebida, passamos à análise da matéria.

Fundamentação

Trata o Projeto de Lei nº 4.258/2013 de autorizar o Poder Executivo a transferir para

o Município de Betim o domínio do trecho da Rodovia MG-050 compreendido entre a

ponte do Córrego Saraiva e a divisa com o Município de Juatuba. Em seu art. 2º, a

proposição estabelece que, após essa transferência, a manutenção do referido trecho
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passa a ser de responsabilidade do Município de Betim.

O art. 99 da Lei nº 10.406, de 2002 - Código Civil Brasileiro -, classifica os bens

públicos em três categorias segundo sua destinação: bens de uso comum do povo,

bens de uso especial e bens dominicais. Os primeiros destinam-se ao uso de toda a

coletividade, independentemente de autorização do poder público, tais como ruas e

estradas.  Os bens de uso especial  são aqueles  que possuem destinação pública

específica,  sendo  utilizados  na  execução  de  serviço  público  ou  de  atividade

burocrática, como os imóveis que abrigam as repartições públicas. Tanto os bens de

uso  comum  do  povo  quanto  os  bens  de  uso  especial  integram  o  patrimônio

indisponível  do Estado,  pois,  enquanto tiverem afetação pública,  não poderão ser

objeto de alienação.

Já os bens dominicais são aqueles que, mesmo pertencentes ao Estado, não têm

afetação, razão pela qual podem ser objeto de negócio jurídico de direito privado,

como os  terrenos  baldios  da  administração.  Esses  bens  constituem  o  patrimônio

disponível do poder público, em relação aos quais  o  Estado exerce um direito  de

propriedade, de forma análoga ao que ocorre no âmbito do direito privado.

De acordo com a classificação prevista no ordenamento jurídico brasileiro, verifica-

se  que  as rodovias  são bens de uso comum do povo,  pois  se  destinam ao uso

coletivo e, em situações normais, não se sujeitam a autorização prévia do Estado

nem a pagamento por sua utilização.

As regras básicas que condicionam a alienação de bens da administração constam

no  art.  18  da  Constituição  do  Estado,  que  exige  avaliação  prévia,  autorização

legislativa  e  licitação  para  a  alienação  de  imóveis.  O  dispositivo  excepciona  a

exigência de processo licitatório quando se tratar de doação e permuta, na forma da

lei.

Há que se observar, também, o art. 17 da Lei Federal nº 8.666, de 1993, que institui

normas para licitações e contratos da administração pública e dá outras providências.

Para bens imóveis, o inciso I desse dispositivo exige autorização legislativa, avaliação

prévia  e  licitação  na  modalidade  de  concorrência,  dispensada  esta  no  caso  de

doação.

É  importante  ressaltar  que,  para  a  doação  de  bem  imóvel  do  Estado,  é
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imprescindível sua desafetação, ou seja, a perda de sua finalidade pública. No caso

de bens de uso comum, como no projeto de lei em tela, essa desafetação deve ser

feita de maneira explícita, na própria lei que autoriza a transferência do bem, para,

logo  em  seguida,  determinar  sua  afetação  como  via  pública.  Assim,  a  natureza

jurídica do bem não será comprometida pela alienação.

Em decorrência disso,  a doação do referido  trecho da Rodovia  MG-050 para  o

Município de Betim não implicará alteração em sua natureza jurídica, pois o imóvel

continuará inserido na categoria de bem de uso comum do povo, uma vez que o

percurso será destinado à instalação de via urbana.  A modificação básica incidirá

sobre  a  sua  titularidade,  que  passará  a  integrar  o  domínio  público  municipal  e,

consequentemente, será o município que assumirá a responsabilidade pelas obras de

manutenção e conservação da via pública.

A fim de obedecer ao ordenamento jurídico, apresentamos, no final deste parecer, o

Substitutivo nº 1, que dispõe sobre a desafetação de trecho da Rodovia MG-050 e

autoriza  sua  doação  ao Município  de  Betim,  para  ser  utilizado como via  urbana.

Dessa forma, inexiste vedação constitucional à doação de bem de uso comum do

povo, embora não seja comum a tramitação de proposições dessa natureza. O que é

inadmissível, à luz do ordenamento jurídico vigente, é a alienação de bem imóvel do

Estado sem prévia aprovação do Legislativo.

Cabe destacar, por fim, que o prefeito municipal de Betim, por meio do Ofício nº

326/2013, destacou que já existem, ao longo do mencionado trecho, vários imóveis

que integram o percurso à zona urbana municipal e, com sua transferência para o

município,  a  administração  local  poderá  trabalhar,  com  mais  eficiência,  o

planejamento e a urbanização do local.

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 4.258/2013 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Dispõe sobre a desafetação do trecho de rodovia que especifica e autoriza o Poder

Executivo a doá-lo ao Município de Betim.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:



874
____________________________________________________________________________

Art. 1° - Fica desafetado o trecho da Rodovia MG-050 compreendido entre a ponte

do Córrego Saraiva e a divisa com o Município de Juatuba.

Art. 2º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Betim o trecho

de rodovia de que trata o art. 1°.

Parágrafo único - O trecho de rodovia a que se refere o  caput  passa a integrar o

perímetro urbano do Município de Betim e destina-se à instalação de via urbana.

Art. 3° - O trecho de rodovia objeto da doação de que trata esta lei reverterá ao

patrimônio  do  Estado  se,  findo  o  prazo  de  cinco  anos  contados  da  lavratura  da

escritura  pública  de  doação,  não  lhe  tiver  sido  dada  a  destinação  prevista  no

parágrafo único do art. 2°.

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

Sala das Comissões, 12 de novembro de 2013.

Sebastião Costa, presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - André Quintão - Rogério

Correia - Romel Anízio - Luiz Henrique.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.439/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

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

Mensagem nº 515/2013, o projeto de lei em análise “extingue o Instituto de Terras do

Estado de Minas Gerais - Iter - e dá outras providências”.

Publicado  no  Diário  do  Legislativo de  30/8/2013,  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, analisar a proposição quanto aos seus aspectos de juridicidade,

constitucionalidade e legalidade.

Fundamentação

A proposição  em  análise  pretende  extinguir  a  autarquia  Instituto  de  Terras  do

Estado de Minas Gerais - Iter -, transferindo as suas competências, relativas à politica

agrária  e  fundiária  rural,  para a Fundação Rural  Mineira -  Ruralminas  -  e  para  a

Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento  Regional,  Política  Urbana  e  Gestão
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Metropolitana - Sedru -, aquelas relativas à política fundiária urbana (art. 1º).

Conforme  justifica  o  governador  do  Estado,  na  exposição  de  motivos  que

acompanha  a  proposição,  “o  projeto  de  lei  compõe  um  abrangente  conjunto  de

medidas administrativas para a redução de custos e a racionalização da máquina

pública do Poder Executivo (...)”. Ressalta ainda que “a proposta não importará em

redução  do  comprometimento  do  governo  do  Estado  com  as  políticas  públicas

específicas  da  área,  tampouco  prejuízo  no  alcance  das  metas  e  dos  resultados

pactuados com a população”.

O art. 2º fixa que a Ruralminas sucederá o Iter nos contratos, convênios e demais

direitos e obrigações contraídos no desempenho de suas competências.

O  art.  5°,  I  pretende  extinguir  todos  os  cargos  em  comissão  da  administração

superior, vinculados ao Iter, previstos na Lei Delegada nº 175, de 26 de janeiro de

2007. Já o inc. II do mesmo dispositivo, extingue cargos de provimento em comissão

do Grupo de Direção e Assessoramento - DAI -, vinculados ao Iter. O art. 6°, ainda,

pretende extinguir gratificações temporárias estratégicas - GTE -, de que trata o art.

12 da Lei Delegada n° 175, de 2007.

O  art.  7°  transfere  para  a  Ruralminas  cargos  do  Grupo  de  Direção  e

Assessoramento - DAI - e Gratificações Temporárias Estratégicas - GTE. 

O art. 8° cria dois cargos de provimento em comissão de diretor para a Ruralminas.

O art. 9°, por sua vez, estabelece anexo com o novo quantitativo dos cargos de

provimento  em  comissão  e  das  gratificações  temporárias  estratégicas,  em

decorrência das extinções e transferências determinadas pelos arts. 5° a 7°. O art. 10

prevê  que,  os  cargos  das  carreiras  a  que  se  refere,  lotados  no  Iter  na  data  de

publicação da lei, serão lotados na Ruralminas.

Os arts. 11, 12, 13 e 14, fazem a adequação de dispositivos e anexos em virtude da

extinção do Iter. O art. 16 determina que os bens móveis e imóveis que constituem

patrimônio do Iter reverterão ao patrimônio da Ruralminas e o art. 17 autoriza o Poder

Executivo a doar ou transferir à Ruralminas as terras públicas, dominiais ou devolutas

do patrimônio  do  Estado,  necessárias  à  execução da política  fundiária  rural,  bem

como  transfere  para  a  fundação  todos  os  direitos  e  obrigações  relativos  ao

procedimento  administrativo  ou  judicial  decorrente  da  gestão  de  contratos  de
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arrendamento de terras devolutas, rurais e urbanas, celebrados pelo Iter.

No que toca aos aspectos jurídicos da proposição em análise, temos a destacar que

se trata de matéria afeta à organização administrativa do Poder Executivo. O projeto

observa, dessa forma, a norma insculpida na alínea “e” do inciso III do art.  66 da

Constituição  Estadual,  que  inclui  entre  as  matérias  de  iniciativa  privativa  do

governador do Estado a criação e a extinção de entidade da administração indireta.

Além disso, é importante lembrar que a criação e a extinção de autarquia, segundo

o art.  37,  XIX, da Constituição Federal,  deve ser feito  por  lei  específica,  o que é

atendido pela proposição.

Com a finalidade de adequar a matéria às normas constitucionais e legais vigentes,

bem como à técnica legislativa, apresentamos, ao final do parecer, o Substitutivo n° 1.

Tal  substitutivo  ainda  incorpora  as  emendas  encaminhadas  pelo  governador  do

Estado, por meio da Mensagem n° 567,  com o objetivo de promover correções e

aprimoramentos no projeto original.

Em razão da transferência das atribuições do Iter para a Sedru e para a Ruralminas

foi necessário realizar ajustes no intuito de dar clareza à sucessão da autarquia, no

que tange aos seus bens, direitos e obrigações, conforme as Emendas n° 1 e 2.

A Emenda n° 3 tem por objetivo alterar a redação do art. 157 da Lei Delegada n°

180, de 2011, permitindo que a Sedru, em caráter excepcional, execute diretamente a

construção de habitações e a realização de melhorias habitacionais nas zonas rurais,

nos casos não onerosos para o mutuário.

A  Emenda  n°  4  promove  mudança  nas  nomenclaturas  da  Sedru  e  da

superintendência que lhe é subordinada.

As Emendas n°  5 a 7 e 10,  por  sua vez,  alteram o quantitativo  dos cargos de

provimento  em  comissão  e  das  gratificações  temporárias  estratégicas  que  estão

sendo extintos, com a finalidade de adequá-lo à nova realidade dos órgãos.

A Emenda  nº  8  altera  o  quantitativo  de  cargo  de  provimento  em  comissão  da

Ruralminas que estava sendo criado. A Emenda nº 9 cria, no âmbito da Ruralminas,

os  seguintes  cargos  de  provimento  em  comissão  e  Gratificação  Temporária

Estratégicas: dois DAI-10; um DAI-13 e uma GTEI-2.

Incorporamos no substitutivo,  ainda,  as alterações contidas na Emenda n° 5 da
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Mensagem nº 566 do governador do Estado ao Projeto de Lei n ° 4.440/2013, por

incidir em dispositivo tratado nesta proposição referente ao art. 81 da Lei Delegada n°

180, de 2011, que cuida das competências da Ruralminas.

Também entendemos ser adequado o deslocamento da extinção do vice-presidente

da Ruralminas,  prevista no art.  42 do Projeto de Lei  n° 4.440/2013, em razão da

matéria  nele  abordada  guardar  pertinência  com  as  medidas  adotadas  nessa

proposição.

Em  relação  à  vigência  da  extinção  do  cargo  foi  respeitado  o  novo  prazo

estabelecido na Emenda n° 28 da Mensagem nº 566 do governador ao Projeto de Lei

n° 4.440/2013.

O art. 18 do projeto, que autoriza o Poder Executivo, mediante decreto, a transpor,

remanejar,  transferir  ou  utilizar,  total  ou  parcialmente,  as  dotações  orçamentárias

aprovadas na lei orçamentária de 2014 e em créditos adicionais, em decorrência da

extinção  e  da  transferência  de  competências  dos  órgãos  de  que  trata  esta

proposição, não foi acolhido.

Isso  porque  o  mencionado  dispositivo  trata  exclusivamente  de  matéria

orçamentária, dado seu objetivo de promover alterações na própria Lei Orçamentária

Anual para 2014. Dessa forma, tal comando deve atender aos princípios específicos

dessa matéria, sobretudo o disposto no § 8º do art. 165 da Constituição da República.

Vale lembrar ainda que o Projeto de Lei nº 4.551/2013, 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”, em

trâmite nesta Casa, já prevê dispositivo semelhante. Assim, promovemos a supressão

do citado artigo por meio do Substitutivo nº 1, ao final apresentado.

O projeto deve ainda obediência ao disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal -

Lei  Complementar  Federal  nº  101,  de  2000.  A  propósito,  informamos  que  a

adequação  dos  dados  apresentados  aos  comandos  dessa  lei  será,  no  momento

oportuno, analisada pela Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Conclusão

Pelas  razões  expostas  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e

legalidade do Projeto de Lei nº 4.439/2013 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir
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apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Extingue  o  Instituto  de  Terras  do  Estado  de  Minas  Gerais  -  Iter  -  e  dá  outras

providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º - Fica extinta a autarquia Instituto de Terras do Estado de Minas Gerais,

criada pela Lei  nº  14.084,  de 6 de dezembro de 2001,  e ficam transferidas suas

competências:

I - para a Fundação Rural Mineira - Ruralminas -, as relativas ao planejamento, à

coordenação e à execução da política agrária e fundiária rural do Estado, na forma do

art. 5º;

II - para a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional, Política Urbana e

Gestão Metropolitana -  Sedru -,  as relativas ao planejamento,  à coordenação e à

execução da política fundiária urbana do Estado, na forma do art. 6º.

Art. 2º - A Ruralminas sucederá o Iter nos contratos e convênios celebrados e nos

demais direitos e obrigações, exceto naqueles relativos à regularização urbana, nos

quais a Sedru sucederá o Iter.

Parágrafo único - Ficam transferidos para a Ruralminas os arquivos e a execução

dos contratos, convênios, acordos e outras modalidades de ajustes celebrados pelo

Iter até a data da publicação desta lei, excetuados aqueles relativos à regularização

urbana, que ficam transferidos para a Sedru, procedendo-se, quando necessário, às

adequações, às ratificações, às renovações ou ao apostilamento.

Art. 3° - Os veículos e equipamentos que constituem o patrimônio do Iter reverterão

ao patrimônio da Ruralminas.

Parágrafo único - Os demais bens móveis e imóveis que constituem o patrimônio do

Iter  reverterão  ao  patrimônio  da  Ruralminas,  excetuados  os  destinados  à

regularização urbana, que ficam transferidos para a Sedru.

Art. 4° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ou transferir à Ruralminas as

terras  públicas  dominiais  ou  devolutas  do  patrimônio  do  Estado  necessárias  à

execução da política fundiária rural.

Parágrafo  único  -  Ficam  transferidos  para  a  Ruralminas  todos  os  direitos  e
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obrigações relativos aos procedimentos administrativos ou judiciais decorrentes da

gestão de contratos de arrendamento de terras devolutas rurais celebrados pelo Iter.

Art. 5º - O caput do art. 81 da Lei Delegada nº 180, de 20 de janeiro de 2011, passa

a vigorar com a seguinte redação, e ficam acrescentados ao artigo os incisos IX a

XVII, passando o inciso IX a vigorar como inciso XIX:

“Art. 81 - A Fundação Rural Mineira - Ruralminas -, a que se refere o art. 12 da Lei

Delegada nº 179, de 2011, tem por finalidade planejar, desenvolver, dirigir, coordenar,

fiscalizar  e  executar  a  política  agrária  e  fundiária  do  Estado,  por  meio  da

regularização de áreas devolutas e de outras ações destinadas à democratização do

acesso  e  à  fixação  do  homem  à  terra,  bem  como  projetos  de  logística  de

infraestrutura  rural  e  de  engenharia  com  vistas  ao  desenvolvimento  social  e

econômico do meio rural no Estado, observadas as diretrizes formuladas pela Seapa,

competindo-lhe:

(...)

IX -  promover a regularização de terras devolutas rurais  e administrar  as  terras

arrecadadas,  inclusive as terras devolutas provenientes dos distritos florestais,  até

que recebam destinação específica;

X - prevenir e mediar conflitos que envolvam a posse e o uso da terra, contribuindo

para  a  promoção  e  a  defesa  dos  direitos  humanos  e  civis,  observada  a  diretriz

governamental;

XI - fornecer suporte técnico, com vistas à articulação dos esforços do Estado com

os da União, dos Municípios e de entidades civis, em favor da regularização fundiária

rural e da reforma agrária;

XII - executar a política agrária do Estado, de acordo com programa estadual de

reforma agrária;

XIII - organizar, implantar e coordenar a manutenção do cadastro rural do Estado,

bem  como  identificar  terras  abandonadas,  subaproveitadas,  reservadas  à

especulação e com uso inadequado à atividade agropecuária;

XIV - celebrar convênios, contratos e acordos com órgãos e entidades públicas ou

privadas,  nacionais  ou  internacionais,  com vistas  à consecução de sua finalidade

institucional;
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XV  -  promover  a  permuta  de  terras  públicas  rurais,  dominiais,  devolutas  ou

arrecadadas, para a consecução de sua finalidade institucional, observado o disposto

no inciso XXXIV do art. 62 da Constituição do Estado;

XVI - apoiar o Estado no processo de captação de recursos relativos ao crédito

fundiário e promover os repasses, observada a diretriz governamental;

XVII  -  desenvolver  ou  fomentar  ações  de  apoio  voltadas  à  consolidação  dos

projetos de assentamento e reforma agrária no Estado sob a responsabilidade do

governo federal e coordenar e executar ações da mesma natureza;

XVIII - elaborar e executar plano, programa e projetos referentes à telefonia rural;”.

Art. 6º - O art. 157 da Lei Delegada nº 180, de 2011, passa a vigorar com a seguinte

redação:

“Art. 157 - A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional, Política Urbana e

Gestão  Metropolitana  -  Sedru  -,  a  que  se  refere  o  inciso  VIII  do  art.  5º  da  Lei

Delegada nº 179, de 2011, tem por finalidade planejar, organizar, dirigir, coordenar,

executar, controlar e avaliar as ações setoriais a cargo do Estado relativas à política

de desenvolvimento regional e urbano e gestão metropolitana, competindo-lhe:

I  -  formular  planos,  programas,  propostas  e  estratégias  em  sua  área  de

competência, inclusive as de habitação de interesse social, de saneamento básico e

ambiental, urbanos e rurais, e de apoio à infraestrutura urbana, em articulação com a

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão e demais órgãos e entidades da

administração pública, observadas as diretrizes governamentais;

II - coordenar a política estadual de desenvolvimento regional e urbano e gestão

metropolitana, bem como promover e supervisionar sua execução;

III - apoiar o associativismo municipal e a integração dos municípios de uma mesma

microrregião;

IV  -  prestar  assistência  técnica  aos  municípios  e  difundir  os  instrumentos  de

planejamento e gestão de cidades, em temas específicos de sua competência;

V - elaborar, direta ou indiretamente, em temas específicos de sua competência,

notadamente sobre planejamento territorial, estudos, pesquisas, programas e projetos

voltados para o desenvolvimento municipal e regional ou contratar sua realização;

VI - regular a expansão urbana e emitir  anuência prévia, incluindo prestação de
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serviços de análise dos projetos e sua respectiva precificação, para os municípios

não integrantes de regiões metropolitanas, nos casos de:

a) loteamento ou desmembramento localizado em área de interesse especial, tal

como  área  de  proteção  aos  mananciais  ou  ao  patrimônio  cultural,  histórico,

paisagístico e arqueológico;

b) loteamento ou desmembramento localizado em área limítrofe de município ou

pertencente a mais de um município ou em aglomerações urbanas;

c)  loteamento  que  abranja  área  superior  a  1.000.000m²  (um  milhão  de  metros

quadrados);

VII - integrar programas, projetos e atividades urbanos e rurais, federais, estaduais

ou municipais,  de desenvolvimento regional e urbano, de infraestrutura urbana, de

saneamento básico e ambiental e de habitação de interesse social;

VIII - articular-se com instituições públicas e privadas que atuem em sua área de

competência, visando à cooperação técnica e à integração de ações setoriais com

impacto na competitividade e na qualidade de vida das cidades;

IX  -  articular-se  com  a  União  e  com  órgãos  e  entidades  de  fomento  e

desenvolvimento  nacionais  e  internacionais,  sob a  coordenação  da  Secretaria  de

Estado de Planejamento e Gestão, visando à captação de recursos para programas e

projetos relacionados a sua competência, observadas as diretrizes específicas;

X -  desenvolver,  no  âmbito  de  sua competência,  ações  para  a estruturação de

consórcios públicos e parcerias no âmbito estadual e apoiar os municípios para a

consecução de tal finalidade;

XI  -  promover  parcerias  entre  o  Estado  e  os  municípios  para  a  construção  de

habitações e a realização de melhorias habitacionais nas zonas rurais, em articulação

com a Seapa,  admitindo-se,  excepcionalmente,  a execução direta  nos  casos não

onerosos para o mutuário;

XII - articular-se com os municípios e com órgãos e entidades competentes para a

viabilização de infraestrutura e a regularização urbanística de vilas e favelas, com

vistas à execução direta ou indireta;

XIII - exercer o poder de polícia no âmbito de sua competência, em especial na

regulação da expansão urbana, de que trata o inciso VI, cobrando taxas e aplicando
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sanções previstas em lei, e gerir receitas específicas;

XIV  -  coordenar  a  elaboração  e  a  implementação  dos  planos  de  regularização

fundiária urbana;

XV - formular, por meio de agências, em articulação com as secretarias e entidades

do Estado e com os municípios metropolitanos, planos e programas em sua área de

atuação e  apoiar  as  ações  voltadas para o  desenvolvimento  socioeconômico das

regiões metropolitanas do Estado;

XVI - implementar e consolidar o modelo institucional de gestão metropolitana, em

conformidade com o art. 65 da Constituição do Estado e com a legislação pertinente.

§ 1º - Nos órgãos e instituições responsáveis pela gestão de região metropolitana,

conforme previsto no art. 7º da Lei Complementar nº 88, de 12 de janeiro de 2006, o

Secretário  de  Estado  de  Desenvolvimento  Regional,  Política  Urbana  e  Gestão

Metropolitana representará o Poder Executivo, quando designado pelo governador do

Estado.

§ 2º - Os projetos estratégicos em território metropolitano geridos pelas secretarias

e  entidades  do  Estado  serão  compatíveis  com  as  macrodiretrizes  da  estratégia

metropolitana governamental, e sua operacionalização será precedida de articulação

no âmbito dos órgãos e instituições a que se refere o §1º.”.

Art. 7° - O  caput do art. 158 e a alínea “c” do item VIII do mesmo artigo da Lei

Delegada nº 180, de 2011, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 158 - A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional, Política Urbana e

Gestão Metropolitana tem a seguinte estrutura orgânica básica:

(...)

VIII - (...)

c) Superintendência de Infraestrutura;”.

Art.  8º  -  Ficam  extintos  os  seguintes  cargos  de  provimento  em  comissão  e

Gratificações Temporárias Estratégicas - GTE - do Iter, constantes no item V.10 do

Anexo  V  da  Lei  Delegada  nº  175,  de  26  de  janeiro  de  2007,  considerados  as

alterações e os remanejamentos efetuados nos termos dos arts. 14 e 24 da referida

lei delegada:

I - cargos da Administração Superior:
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a) um cargo de Diretor-Geral;

b) um cargo de Vice-Diretor-Geral;

c) quatro cargos de Diretor;

II - cargos do Grupo de Direção e Assessoramento da Administração Autárquica e

Fundacional do Poder Executivo - DAI:

a) seis DAI-12;

b) cinco DAI-13;

c) três DAI-17;

d) dois DAI-20;

e) dois DAI-24.

III - Gratificações Temporárias Estratégicas:

a) sete GTEI-1;

b) sete GTEI-2.

Art. 9º - Ficam transferidos para a Ruralminas os seguintes cargos de provimento

em comissão do Grupo de Direção e Assessoramento da Administração Autárquica e

Fundacional do Poder Executivo - DAI - e Gratificações Temporárias Estratégicas -

GTE - do Iter, constantes no item V.10 do Anexo V da Lei Delegada n° 175, de 2007,

considerados as alterações e os remanejamentos efetuados nos termos dos arts. 14

e 24 da referida lei delegada:

I - cargos do Grupo de Direção e Assessoramento da Administração Autárquica e

Fundacional do Poder Executivo - DAI:

a) um DAI-5;

b) nove DAI-12;

c) treze DAI-17;

II - Gratificações Temporárias Estratégicas:

a) três GTEI-1;

b) duas GTEI-2.

Art.  10  -  Ficam criados,  na Ruralminas,  os  seguintes  cargos de provimento  em

comissão da Administração Superior e do Grupo de Direção e Assessoramento da

Administração Autárquica e Fundacional do Poder Executivo - DAI - e as seguintes

Gratificações Temporárias Estratégicas - GTE -, a que se refere o item V.28 do Anexo
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V da Lei Delegada nº 175, de 2007:

I - cargo da Administração Superior: um cargo de Diretor;

II - cargos do Grupo de Direção e Assessoramento da Administração Autárquica e

Fundacional do Poder Executivo:

a) dois DAI-10;

v) um DAI-13;

III - Gratificações Temporárias Estratégicas: uma GTEI-2.

Art. 11 - Fica extinto, no Quadro de Cargos em Comissão da Ruralminas, um cargo

de Vice-Presidente.

Art. 12 - Em função do disposto nos arts. 9° a 11 desta lei, o item V.28 do Anexo V

da Lei  Delegada n°  175,  de  2007,  passa a  vigorar  na forma do Anexo desta lei,

considerados as alterações e os remanejamentos efetuados nos termos dos arts. 14

e 24 da referida lei delegada.

Art. 13 - Os cargos das carreiras de Analista de Desenvolvimento Rural, de Técnico

de  Desenvolvimento  Rural  e  de  Auxiliar  de  Desenvolvimento  Rural,  do  Grupo de

Atividades  de  Agricultura  e  Pecuária  do  Poder  Executivo,  a  que  se  referem,

respectivamente, os incisos VI, VII e VIII do art. 1º da Lei nº 15.303, de 10 agosto de

2004,  lotados,  na data  de  publicação desta lei,  no  Iter,  passam a ser  lotados na

Ruralminas.

Parágrafo único - Os servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo e os

detentores de função pública das carreiras a que se refere o caput, lotados, na data

de publicação desta lei, no Iter, ficam transferidos para a Ruralminas.

Art. 14 - O inciso II do art. 3º da Lei nº 15.303, de 2004, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 3º - (…)

II - na Fundação Rural Mineira - Ruralminas -, os cargos das carreiras de Analista

de Desenvolvimento Rural,  de Técnico de Desenvolvimento Rural e de Auxiliar  de

Desenvolvimento Rural.”.

Art. 15 - O título do item 2.2. do Anexo II da Lei nº 15.303, de 2004, passa a ser:

“2.2 -  Atribuições dos Cargos Lotados no Quadro de Pessoal  da Fundação Rural

Mineira - Ruralminas”.
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Art. 16 - O título do item 3.2 do Anexo III da Lei nº 15.303, de 2004, passa a ser:

“3.2 -Quantitativo de Cargos Resultantes de Efetivação pela Emenda à Constituição

nº  49/2001  e  de  Funções  Públicas  Não Efetivadas  da  Fundação  Rural  Mineira  -

Ruralminas”.

Art. 17 - O título do item II.2 do Anexo II da Lei nº 15.961, de 30 de dezembro de

2005, passa a ser: “II.2. TABELAS DE VENCIMENTO BÁSICO DAS CARREIRAS DA

FUNDAÇÃO RURAL MINEIRA”.

Art.  18 -  Os cargos e as gratificações temporárias estratégicas criados,  lotados,

transferidos e extintos por esta lei serão identificados em decreto.

Art. 19 - Ficam revogados:

I - a Lei nº 14.084, de 6 de dezembro de 2001;

II - o item V.10 do Anexo V da Lei Delegada nº 175, de 2007;

III - o § 2º do art. 12 da Lei Delegada nº 179, de 1º de janeiro de 2011;

IV - os arts. 67 e 68 e a alínea “b” do inciso II do art. 82 da Lei Delegada nº 180, de

2011.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a

partir de 1º de janeiro de 2014.

Sala das Comissões, 22 de novembro de 2013.

Sebastião Costa, presidente - Luiz Henrique, relator - Dalmo Ribeiro Silva - Romel

Anízio André Quintão (voto contrário).

ANEXO

(a que se refere o art. 12 da Lei n° , de de de 2013)

“ANEXO V

(a que se referem o § 3° do art. 2 e os arts. 10, 11, 16, 17 e 18 da

Lei Delegada n° 175, de 26 de janeiro de 2007)

QUANTITATIVO DE CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO, DE FUNÇÕES

GRATIFICADAS ESPECÍFICAS E DE GRATIFICAÇÕES TEMPORÁRIAS

ESTRATÉGICAS CRIADAS E EXTINTAS E SUA CORRELAÇÃO

(...)

V.28 - FUNDAÇÃO RURAL MINEIRA - RURALMINAS

V.28.1 - CARGOS EM COMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR
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* - O quantitativo de cargos em comissão da Administração Superior foi publicado

no Diário do Legislativo, de 14.11.2013.

V.28.2  -  QUANTITATIVO DE CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DO

GRUPO DE DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO - DAI

* - O Quantitativo de Cargos de Provimento em Comissão do Grupo de Direção e

Assessoramento - DAI foi publicado no Diário do Legislativo, de 14.11.2013.

GRATIFICAÇÕES TEMPORÁRIAS ESTRATÉGICAS

* - O Quantitativo de Gratificações Temporárias Estratégicas foi publicado no Diário

do Legislativo, de 14.11.2013.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.440/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

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

Mensagem nº 516/2013, o projeto de lei em análise “altera as Leis Delegadas nº 179,

de 1º de janeiro de 2011, que dispõe sobre a organização básica e a estrutura da

Administração Pública do Poder Executivo do Estado, e nº 180, de 20 de janeiro de

2011,  que  dispõe  sobre  a  estrutura  orgânica  da  Administração  Pública  do  Poder

Executivo do Estado de Minas Gerais, e dá outras providências”.

Publicado  no  Diário  do  Legislativo de  30/8/2013,  foi  o  projeto  distribuído  às

Comissões de Constituição e Justiça,  de Administração Pública e de  Fiscalização

Financeira e Orçamentária.

O deputado Vanderlei Miranda apresentou requerimento, aprovado em Plenário em

23/10/2013,  para  que  a  proposição  fosse  distribuída  também  à  Comissão  de

Prevenção e Combate ao Uso do Crack e outras Drogas.

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 análise pretende alterar as Leis Delegadas nº 179, de 1º de janeiro

de  2011,  que  dispõe  sobre  a  organização  básica  e  a  estrutura  da  administração

pública do Poder Executivo do Estado, e nº 180, de 20 de janeiro de 2011, que dispõe
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sobre a estrutura orgânica da administração pública do Poder Executivo do Estado de

Minas Gerais, e dá outras providências.

Conforme  justifica  o  governador  do  Estado,  na  exposição  de  motivos  que

acompanha  a  mensagem,  “o  projeto  de  lei  compõe  um  abrangente  conjunto  de

medidas administrativas para a redução de custos e a racionalização da máquina

pública do Poder Executivo. A premência de redução de algumas despesas, somada

ao cenário externo desfavorável, bem como o peso da dívida do Estado com a União,

motivam  esta  proposta  de  reforma.”.  Ainda  afirma  que  “é  relevante  e  urgente  o

esforço para se gastar menos com a máquina administrativa e seu custeio, de forma

a possibilitar  maiores investimentos em infraestrutura e melhoria da qualidade dos

serviços públicos prestados pelo Estado ao cidadão.”.

Assevera, ainda, que a reestruturação administrativa inclui a extinção e a fusão de

secretarias  e  outros  órgãos  públicos,  com  o  objetivo  adaptar  o  Estado  à  nova

conjuntura econômico-social, bem como redirecionar o processo de aperfeiçoamento

do inovador modelo de gestão implantado em Minas Gerais a partir de 2003.

A proposta  de  reestruturação administrativa  visa  à  fusão dos  seguintes  órgãos:

Secretaria de Estado do Trabalho e Emprego -  Sete -  e Secretaria  de Estado de

Desenvolvimento Social - Sedese -, resultando na Secretaria de Estado de Trabalho e

Promoção  Social;  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da  Juventude  -  Seej  -,

Secretaria  de  Estado  de  Turismo  -  Setur  -  e  Gabinete  do  Secretário  de  Estado

Extraordinário da Copa do Mundo, resultando na Secretaria de Estado de Turismo e

Esportes;  Gabinete  do  Secretário  de  Estado  Extraordinário  de  Regularização

Fundiária e Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento - Seapa -,

mantendo  a  denominação  da  Secretaria;  Gabinete  do  Secretário  de  Estado

Extraordinário de Gestão Metropolitana e Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Regional e Política Urbana - Sedru -, alterando a sua denominação para Secretaria

de Estado de Desenvolvimento Regional,  Política Urbana e Gestão Metropolitana;

transformação do Gabinete do Secretário de Estado Extraordinário de Coordenação

de Investimentos Estratégicos em Assessoria Especial da Governadoria.

Em  consequência  de  tais  medidas,  verificamos  que  a  estrutura  orgânica  e  as

competências  de  vários  órgãos  e  entidades  estão  sendo  alterados;  as  quatro
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Secretarias de Estado Extraordinárias (Segem, Secopa, Secoi e Seerf) são extintas; a

Sete retorna para o âmbito da Sedese, de onde havia se desvinculado em 2011; as

Secretarias de Turismo e de Esporte se unem na concepção de que haverá uma

pasta encarregada das atribuições relativas ao fomento do lazer, incluindo o projeto

da Copa do Mundo.

Outras consequências dessa reestruturação administrativa são: a transferência de

cargos  de  provimento  efetivo;  a  transferência  e  a  extinção  de  vários  cargos  de

provimento em comissão do Grupo de Assessoramento da Administração Direta do

Poder Executivo - DAD -, de Gratificações Temporárias Estratégicas - GTE -, e de

funções  gratificadas  -  FGD  -;  a  transferência  de  arquivos,  cargas  patrimoniais,

execução  de  contratos,  convênios,  acordos  e  outras  modalidades  de  ajustes

celebrados pelos órgãos extintos.

Dentre os cargos extintos, podemos aqui citar: os cargos de vice-presidentes ou

vice-diretores da Escola de Saúde Pública do Estado de Minas Gerais - ESP -; da

Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte - RMBH -;

da Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana do Vale do Aço - RMVA -;

do Instituto Estadual de Florestas - IEF -; do Instituto Mineiro de Gestão das Águas -

Igam -; da Fundação Estadual do Meio Ambiente - Feam -; do Instituto Mineiro de

Agropecuária -  IMA -;da Imprensa Oficial  de Minas Gerais - IOF -;  do Instituto de

Metrologia e Qualidade do Estado de Minas Gerais - Ipem -;  da Loteria  Mineira -

Lemg -; da Fundação de Arte Ouro Preto - Faop -; da Fundação Clóvis Salgado - FCS

-; da Fundação Helena Antipoff - FHA -; da Fundação Hospitalar do Estado de Minas

Gerais - Fhemig -; do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas

Gerais  -  Iepha -;  da  Fundação  de Educação para  o  Trabalho  de Minas  Gerais  -

Utramig -; da Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais - Epamig -; da

Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural de Minas Gerais - Emater - e da

Rádio Inconfidência.

Cumpre ainda destacar que a redução dos cargos em comissão de recrutamento

amplo,  limitado  e  restrito,  segundo  a  justificação  do  projeto,  não  implicará  a

sobrecarga, de trabalhos e funções por parte dos servidores e permite ainda que a

restrição das nomeações, leve ao aperfeiçoamento do critério meritocrático.
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A proposição também prevê, no seu art. 4º, a possibilidade de unificação, a critério

das pastas, da área-meio dos sistemas operacionais, com a finalidade de ampliar a

qualidade e a eficiência dos serviços prestados por meio da melhoria e padronização

de processos.

O art. 31 do projeto de lei cria o Núcleo de Atendimento à Judicialização da Saúde,

no âmbito da Secretaria de Saúde - SES. Tal medida pretende otimizar os processos

de trabalho e gerar excelência e agilidade e controle das demandas judiciais, tendo

em  vista  o  aumento  da  demanda  em  decorrência  do  crescente  processo  de

judicialização de ações em face do Sistema Único de Saúde - SUS -, com a finalidade

de aquisição de medicamentos, materiais, próteses e tratamentos.

No seu art. 65, ainda, há a previsão de redução de 50% para 30% do percentual

referente à remuneração do servidor  ocupante de cargo de provimento efetivo ou

função pública, nomeado para o exercício de cargo de provimento em comissão do

Quadro Específico de Cargos da Secretaria de Estado de Fazenda, a que se refere o

inciso II do §1º do art. 1º da Lei Delegada nº 176, de 26 de janeiro de 2007.

No que toca aos aspectos jurídicos da proposição em análise, temos a destacar que

se trata de matéria afeta à organização administrativa do Poder Executivo (art. 66,

inciso III, alínea “f”, da Constituição do Estado). O projeto observa, dessa forma, a

norma insculpida na alínea “e” do inciso III do art. 66 da Constituição Estadual, que

inclui entre as matérias de iniciativa privativa do governador do Estado a criação e a

extinção  de  secretaria  de  Estado,  órgão  autônomo  e  entidade  da  administração

indireta.

Com  a  finalidade  de  adequar  a  proposição  às  normas  constitucionais  e  legais

vigentes,  bem  como  à  técnica  legislativa,  apresentamos,  ao  final  do  parecer,  o

Substitutivo nº 1.

No substitutivo, optamos por suprimir alguns dispositivos previstos neste projeto em

razão da matéria neles abordada guardar pertinência com as medidas adotadas em

outros projetos relacionados com a reforma administrativa (Projetos de Lei nºs 4.439,

4.442, 4.443 e 4.648/2013). Como exemplo, podemos citar a inclusão:

a) no Projeto de Lei nº 4.439: do art. 8º, que altera a competência da Ruralminas

prevista no art. 81 da Lei Delegada nº 180, de 2011, no Projeto de Lei 4.439; do art.
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20, que altera as competências da Sedru; da extinção do cargo de vice-presidente da

Fundação Ruralminas, prevista no art. 42;

b)  no  Projeto  de  Lei  nº  4.442:  da  alteração  na  lotação  dos  cargos  de  auxiliar

administrativo  de  estádios,  de  assistente  administrativo  de  estádios  e  de  analista

administrativo de estádios contida no  caput do art. 55; da alteração contida no art.

57 , referente às alíneas “d”, “e” e “f” do art. 3º da Lei nº 15.468, de 2005; da alteração

do item I.8 do Anexo I da Lei nº 15.468, de 2005, mencionada pelo art. 61; do art. 62;

da alteração do item VIII.8 mencionada pelo art. 64;

d) no Projeto de Lei nº 4.443: da alteração da alínea “e” do inciso III do art. 12 da

Lei Delegada nº 179, de 2011, mencionada no art. 3º da proposição; do art. 11 que

altera  o  art.  102  da  Lei  Delegada  nº  180,  de  2011,  para  atualizar  o  nome  e  a

competência do IGA; da extinção do cargo de Vice-Diretor-Geral do IGA, prevista no

art. 42;

e) no Projeto de Lei nº 4.648: da extinção do cargo de provimento em comissão de

vice-diretor-geral  do  Idene,  prevista  no  art.  42  e  da  extinção  de  dois  cargos  de

provimento em comissão de diretor Idene,  prevista na emenda nº 33 enviada por

mensagem do governador do Estado.

Entre as alterações propostas no substitutivo, informamos que nele acrescentamos

as emendas encaminhadas pelo governador por meio das Mensagens nºs 524 e 566.

A Emenda nº 1 tem por  finalidade criar  a  Superintendência  de  Gastronomia na

estrutura orgânica básica da Secretaria de Estado de Turismo e Esportes e a inclusão

de competência específica no rol daquelas previstas para a pasta, tendo em vista a

importância  que  a  gastronomia  assume  no  cenário  mundial  e  a  consequente

necessidade de que o governo institucionalize a promoção de ações nesse setor,

permitindo  a  adequação  do  perfil  organizacional  do  Estado  à  nova  dinâmica  da

atividade turística, orientada pela forte vocação de Minas nesse campo econômico-

cultural.

A Emenda nº 2 visa transferir a Subsecretaria de Juventude para a Secretaria de

Estado de Governo -  Segov -;  a  Subsecretaria  de  Políticas  sobre  Drogas para  a

Secretaria  de  Estado  de  Defesa  Social  -  Seds  -;  e  criar  o  Centro  de  Serviços

Compartilhados na estrutura da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão -
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Seplag. Em decorrência das medidas propostas, as Emendas nºs 8, 10 a 15, 17, 18,

20, 22, 24 a 26 promovem a reestruturação das secretarias, com a adequação de

competências, de cargos e de vinculação de órgão.

A Emenda nº 3 modifica o art. 3º do projeto para vincular do Departamento Estadual

de Telecomunicações - Detel - à Secretaria de Estado de Cultura. A Emenda nº 4

inclui a definição de sistema operacional no art. 4º da proposição.

As Emendas nºs 5 e 6 serão incluídas, respectivamente, nos Projetos de Lei nºs

4.439 e 4.443/2013, em razão da matéria nelas abordadas guardar pertinência com

os citados projetos.

Em  consequência  da  reestruturação  das  secretarias,  as  Emendas  nºs  7  e  9

promovem a adequação da nomenclatura de órgãos do Executivo e as Emendas nºs

19,  21,  23  e  29  alteram  o  quantitativo  de  cargos  em  provimento  em  comissão,

funções gratificadas e gratificações temporárias estratégicas que estão sendo extintos

ou transferidos.

A Emenda nº 16 pretende promover a exclusão do art. 38 do projeto, para que não

haja a extinção da Superintendência de Apoio Técnico da Ouvidoria Geral do Estado.

As Emendas nºs 27 e 28 se referem a modificação da vigência da revogação e da

extinção do cargo de secretário  extraordinário para coordenação de investimentos

para 1º de abril de 2014.

As Emendas nºs 30 e 31 acrescentam novas revogações ao projeto, relativas ao

parágrafo único do art. 10 da Lei nº 11.403, de 21 de janeiro de 1994, e ao art. 18 da

Lei nº 12.581, de 17 de julho de 1997.

A emenda nº 32 dá nova redação ao inciso VII do art. 3º da Lei nº 15.910, de 21 de

dezembro de 2005, para modificar a parcela da cota destinada ao Estado, a título de

compensação  financeira  por  áreas  inundadas  por  reservatórios  para  geração  de

energia elétrica.

A Emenda nº  33  inclui  novos dispositivos  ao  projeto para  transferir  o  Conselho

Estadual da Juventude para a Segov; para criar cargos de provimento em comissão e

gratificações temporárias estratégicas para a Sedru; e criar o cargo de Gestor do

Centro de Serviços Compartilhados.

O art. 74 do projeto, que autoriza o Poder Executivo, mediante decreto, a transpor,
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remanejar,  transferir  ou  utilizar,  total  ou  parcialmente,  as  dotações  orçamentárias

aprovadas na lei orçamentária de 2014 e em créditos adicionais, em decorrência da

extinção  e  da  transferência  de  competências  dos  órgãos  de  que  trata  esta

proposição,  não  foi  acolhido.  Isso  porque  o  mencionado  dispositivo  trata

exclusivamente de matéria orçamentária, dado seu objetivo de promover alterações

na  própria  Lei  Orçamentária  Anual  para  2014.  Dessa  forma,  tal  comando  deve

atender aos princípios específicos dessa matéria, sobretudo o disposto no § 8º do art.

165  da  Constituição  da  República.  Vale  lembrar  ainda  que  o  Projeto  de  Lei  nº

4.551/2013,  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”, em trâmite nesta Casa, já prevê dispositivo

semelhante.  Assim,  promovemos  a  supressão  do  citado  artigo  por  meio  do

Substitutivo nº 1, ao final apresentado.

O projeto deve ainda obediência ao disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal -

Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000. Na Mensagem nº 566, o

governador do Estado informa que as medidas propostas acarretarão economia aos

cofres públicos. A respeito disso, informamos que, a princípio, não se verifica criação

de despesa. Não obstante, a adequação dos dados apresentados aos comandos da

Lei de Responsabilidade Fiscal será, no momento oportuno, analisada pela Comissão

de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Conclusão

Ante o exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei n º 4.440/2013 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Altera as Leis Delegadas nº 179, de 1º  de janeiro de 2011, que dispõe sobre a

organização básica e a estrutura da Administração Pública do Poder Executivo do

Estado, e nº 180, de 20 de janeiro de 2011, que dispõe sobre a estrutura orgânica da

Administração Pública do Poder Executivo do Estado de Minas Gerais, e dá outras

providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O caput do inciso VIII e os incisos IX e XIX do art. 5º da Lei Delegada nº
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179, de 1º de janeiro de 2011, passam a vigorar com a seguinte redação, e ficam

acrescentadas a seguinte alínea “f” ao inciso V, a seguinte alínea “d” ao inciso XIII e a

seguinte alínea “d” ao inciso XV:

“Art. 5º - (…)

V - (...)

f) Subsecretaria de Políticas sobre Drogas;

(...)

VIII - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional, Política Urbana e Gestão

Metropolitana:

(…)

IX - Secretaria de Estado de Trabalho e Promoção Social:

a) Subsecretaria de Assistência Social;

b) Subsecretaria de Direitos Humanos;

c) Subsecretaria de Trabalho e Emprego;

(…)

XIII - (...)

d) Subsecretaria de Juventude;

(…)

XV - (...)

d) Centro de Serviços Compartilhados;

(…)

XIX - Secretaria de Estado de Turismo e Esportes:

a) Subsecretaria de Esportes;

b) Subsecretaria de Turismo.”.

Art. 2º - Os incisos VIII, IX e XIX do  caput do art. 6º da Lei Delegada nº 179, de

2011, passam a vigorar com a seguinte redação, ficando acrescentados ao artigo os

seguintes §§ 4º e 5º:

“Art. 6º - (…)

VIII - Secretário de Estado de Desenvolvimento Regional, Política Urbana e Gestão

Metropolitana;

IX - Secretário de Estado de Trabalho e Promoção Social;
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(…)

XIX - Secretário de Estado de Turismo e Esportes;

(…)

§ 4º - Ao Centro de Serviços Compartilhados, a que se refere a alínea “d” do inciso

XV do art. 5º, corresponde um cargo de provimento em comissão de Gestor.

§ 5º -  Para fins de valor e sistemática de remuneração, direitos e vantagens, o

cargo  de  Gestor  do  Centro  de  Serviços  Compartilhados  equipara-se  ao  de

Subsecretário de Estado.”.

Art. 3º - O caput e as alíneas “b” e “c” do inciso VII e os incisos VIII e XVI do art. 12

da Lei Delegada nº 179, de 2011, passam a vigorar com a seguinte redação, ficando

acrescentadas a seguinte alínea “f” ao inciso IV e as seguintes alíneas “e” e “f” ao

inciso VII:

“Art. 12 - (…)

IV - (…)

f ) Departamento Estadual de Telecomunicações - Detel -;

(...)

VII  -  à  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento  Regional,  Política  Urbana  e

Gestão Metropolitana:

(...)

b)  Agência  de  Desenvolvimento  da  Região  Metropolitana  de  Belo  Horizonte  -

Agência RMBH;

c) Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana do Vale do Aço - Agência

RMVA;

(…)

e) Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais - Cohab;

f) Companhia de Saneamento de Minas Gerais - Copasa;

VIII - à Secretaria de Estado de Trabalho e Promoção Social:

a) Fundação Educacional Caio Martins - Fucam;

b) Fundação de Educação para o Trabalho de Minas Gerais - Utramig;

(...)

XVI  -  à  Secretaria  de  Estado  de  Turismo  e  Esportes:  Companhia  Mineira  de
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Promoções - Prominas.”.

Art. 4º - Ficam acrescentados ao art. 3º da Lei Delegada nº 180, de 20 de janeiro de

2011, os seguintes §§ 3º, 4º e 5º:

“Art. 3º - (…)

§ 3º - Os órgãos e entidades da administração direta, autárquica e fundacional do

Poder Executivo, observada a conveniência administrativa, poderão, nos termos do

regulamento,  compartilhar  a  execução  das  atividades  de  apoio  e  suporte

administrativo, preferencialmente no âmbito do mesmo sistema operacional.

§ 4º - O Poder Executivo poderá, observado o disposto na alínea “a” do inciso VI do

art.  84  da  Constituição  da  República,  extinguir,  mediante  decreto,  unidades  da

estrutura orgânica básica de órgãos ou entidades da administração direta, autárquica

e fundacional que tenham perdido a sua funcionalidade devido ao compartilhamento

de que trata o § 3º, observada a conveniência e a eficiência administrativa.

§ 5º - Para fins do disposto neste artigo, entende-se como sistema operacional os

órgãos  e  as  entidades  a  eles  vinculadas  que  definem  e  executam  determinada

política.”.

Art. 5º - Fica acrescentado ao caput do art. 26 da Lei Delegada nº 180, de 2011, o

seguinte  inciso  IV,  passando  o  §  3º  do  mesmo artigo  a  vigorar  com  a  seguinte

redação:

“Art. 26 - (...)

IV - Assessoria de Coordenação de Investimentos.

(...)

§ 3º  -  A Assessoria de Assuntos Econômicos, a Assessoria de Coordenação de

Investimentos  e  a  Assessoria  de  Articulação,  Parceria  e  Participação  Social  são

órgãos  de  assessoramento  imediato  do  Governador  e  subordinam-se

administrativamente à Secretaria-Geral.”.

Art. 6º - Fica acrescentado à Lei Delegada nº 180, de 2011, o seguinte art. 28-B:

“Art. 28-B - Compete à Assessoria de Coordenação de Investimentos coordenar as

ações  de  desenvolvimento  dos  projetos  de  investimento  no  âmbito  do  Poder

Executivo,  prestando  assessoramento  técnico  especializado  ao  Governador  do

Estado.”.
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Art. 7º - O caput do art. 74 da Lei Delegada nº 180, de 2011, passa a vigorar com a

seguinte redação, e ficam acrescentados ao artigo os seguintes incisos XX a XXIII,

passando seu inciso XX a vigorar como inciso XXIV:

“Art. 74 - A Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento - Seapa

-, a que se refere o inciso I  do art. 5º da Lei Delegada nº 179, de 2011, tem por

finalidade planejar, promover, organizar, dirigir, coordenar, executar, regular, controlar

e  avaliar  as  ações  setoriais  a  cargo  do  Estado,  relativas  ao  fomento  e  ao

desenvolvimento do agronegócio e da agricultura familiar, abrangendo as atividades

agrossilvipastoris,  ao  aproveitamento  dos  recursos  naturais  renováveis,  ao

desenvolvimento sustentável do meio rural, à gestão de qualidade e ao transporte, ao

armazenamento,  à  comercialização  e  à  distribuição  de  produtos,  bem  como

estabelecer a política fundiária do Estado, competindo-lhe:

(...)

XX -  coordenar a elaboração do plano de aproveitamento e destinação de terra

pública devoluta, nos termos do inciso XI do art. 10 da Constituição do Estado;

XXI  -  coordenar  a  elaboração  e  a  implementação  dos  planos  de  regularização

fundiária rural;

XXII  -  intermediar  conflitos  fundiários  rurais,  em  articulação  com  os  órgãos

competentes, e orientar ações específicas da Fundação Rural Mineira - Ruralminas;

XXIII - promover a intersetorialidade e a articulação para a integração dos esforços

públicos e privados que visem à democratização do acesso do homem à terra;”.

Art. 8º - O parágrafo único do art. 82 da Lei Delegada nº 180, de 2011, passa a

vigorar  com a  seguinte redação,  e  ficam acrescentadas  ao inciso III  do  caput do

mesmo artigo as seguintes alíneas “g” e “h”, passando sua alínea “g” a vigorar como

alínea “i”:

“Art. 82 - (...)

III - (...)

g) Diretoria de Regularização Fundiária;

h) Diretoria de Promoção e Defesa da Cidadania no Campo;

(...)

Parágrafo único - Os Escritórios Regionais, até o limite de treze unidades, terão sua
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subordinação, sede e área de abrangência estabelecidas em decreto.”.

Art. 9º - Fica acrescentado ao art. 111 da Lei Delegada nº 180, de 2011, o seguinte

inciso XVI, passando os incisos XVI e XVII a vigorar como incisos XVII e XVIII, com a

seguinte redação:

“Art. 111 - (...)

XVI - estabelecer as diretrizes da política estadual de telecomunicações;

XVII - exercer o poder de polícia no âmbito de sua competência;

XVIII - exercer atividades correlatas.”.

Art.  10  -  O art.  112 da Lei  Delegada nº  180,  de  2011,  passa a  vigorar  com a

seguinte redação:

“Art.  112 -  A Secretaria  de Estado de Cultura tem a seguinte estrutura orgânica

básica:

I - Gabinete;

II - Auditoria Setorial;

III - Assessoria Jurídica;

IV - Assessoria de Comunicação Social;

V - Assessoria de Gestão Estratégica e Inovação;

VI - Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças;

VII - Superintendência de Interiorização e Ação Cultural;

VIII - Superintendência de Bibliotecas Públicas e Suplemento Literário;

IX - Superintendência de Fomento e Incentivo à Cultura;

X - Superintendência de Museus e Artes Visuais;

XI - Arquivo Público Mineiro.”.

Art. 11 - Fica acrescentada ao inciso III do art. 119 da Lei Delegada nº 180, de 2011,

a seguinte alínea “f”:

“Art. 119 - (...)

III - (...)

f) Diretoria de Radiofusão e Telecomunicações.”.

Art.  12 - Ficam acrescentados ao art. 132 da Lei Delegada nº 180, de 2011, os

seguintes incisos XII a XIV, passando o seu inciso XII a vigorar como inciso XV:

“Art. 132 - (...)
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XII - elaborar e propor as políticas estaduais sobre drogas, bem como as ações

necessárias a sua implantação;

XIII - planejar, desenvolver, implantar e coordenar projetos, programas e ações de

prevenção  do  uso  de  substâncias  e  produtos  psicoativos,  em  articulação  com  a

Secretaria de Estado de Trabalho e Promoção Social;

XIV -  credenciar  organizações  públicas,  privadas  e  não  governamentais  para  a

composição das redes locais e setoriais de políticas sobre drogas;”.

Art. 13 - Fica acrescentado ao art. 133 da Lei Delegada nº 180, de 2011, o seguinte

inciso XVII:

“Art. 133 - (...)

XVII - Subsecretaria de Política sobre Drogas:

a) Superintendência de Prevenção e Descentralização da Política sobre Drogas;

b) Superintendência de Tratamento;

c) Superintendência de Acolhimento;

d) Centro de Referência Estadual em Álcool e outras Drogas.”.

Art.  14 - Ficam acrescentados ao art. 134 da Lei Delegada nº 180, de 2011, os

seguintes inciso VII e § 10:

“Art. 134 - (...)

VII - o Conselho Estadual de Políticas sobre Drogas.

(...)

§ 10 - A Secretaria Executiva do Conselho Estadual de Políticas Sobre Drogas será

exercida pela Subsecretaria de Políticas sobre Drogas.”.

Art. 15 - O inciso III do art. 149 da Lei Delegada nº 180, de 2011, passa a vigorar

com a seguinte redação:

“Art. 149 - (...)

III - Unidades Administrativas:

a) Gabinete;

b) Procuradoria;

c) Auditoria Seccional;

d) Assessoria de Comunicação Social;

e) Assessoria de Captação, Qualificação e Inclusão Regional;
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f) Diretoria de Planejamento, Gestão e Finanças;

g) Diretoria de Coordenação de Programas e Projetos;

h) Diretoria Regional do Norte de Minas;

i) Diretoria Regional do Vale do Jequitinhonha;

j) Diretoria Regional do Vale do Mucuri.”.

Art.  16  -  O art.  152 da Lei  Delegada  nº  180,  de  2011,  passa a  vigorar  com a

seguinte redação:

“Art. 152 - A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico tem a seguinte

estrutura orgânica básica:

I - Gabinete;

II - Assessoria Jurídica;

III - Auditoria Setorial;

IV - Assessoria de Comunicação Social;

V - Assessoria de Gestão e Inteligência Estratégica;

VI - Unidade Central de Parcerias Público-Privadas;

VII - Central Exportaminas;

VIII - Subsecretaria de Indústria, Comércio e Serviços:

a) Superintendência de Apoio à Competitividade e ao Empreendedorismo;

b) Superintendência de Desenvolvimento da Produção;

c) Superintendência de Artesanato, Cooperativismo e Apoio ao Setor Terciário;

IX - Subsecretaria de Investimentos Estratégicos:

a) Superintendência de Planejamento, Integração e Financiamento ao Investimento;

b) Superintendência de Logística;

c) Superintendência de Projetos Especiais;

X - Subsecretaria de Política Mineral e Energética:

a) Superintendência de Política Mineral;

b) Superintendência de Política Energética;

XI - Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças.”.

Art. 17 - Fica acrescentado ao § 2º do art. 153 da Lei Delegada nº 180, de 2011, o

seguinte inciso IX:

“Art. 153 - (…)
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§ 2º - (…)

IX - Fundo de Incentivo à Inovação Tecnológica - Fiit.”.

Art. 18 - O caput e o inciso II do art. 159 da Lei Delegada nº 180, de 2011, passam a

vigorar com a seguinte redação:

Art.  159  -  Integram  a  área  de  competência  da  Secretaria  de  Estado  de

Desenvolvimento Regional, Política Urbana e Gestão Metropolitana:

(...)

II - por vinculação:

a) a Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento

Sanitário do Estado de Minas Gerais - Arsae-MG;

b)  a  Agência  de Desenvolvimento  da  Região  Metropolitana de Belo  Horizonte -

Agência RMBH;

c) a Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana do Vale do Aço - Agência

RMVA;

d) a Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais - Cohab;

e) a Companhia de Saneamento de Minas Gerais - Copasa.”.

Art.  19  -  O art.  160 da Lei  Delegada  nº  180,  de  2011,  passa a  vigorar  com a

seguinte redação:

“Art.  160 - A Sedru é o órgão gestor do Fundo Estadual de Habitação - FEH -,

participando  do  seu  grupo  coordenador,  e  do  Fundo  de  Desenvolvimento

Metropolitano, enquanto perdurarem suas atividades.”.

Art.  20  -  O Capítulo  XI  do Título  II  da  Lei  Delegada nº  180,  de 2011,  passa a

denominar-se: “Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional, Política Urbana e

Gestão Metropolitana”.

Art.  21  -  O art.  168 da Lei  Delegada  nº  180,  de  2011,  passa a  vigorar  com a

seguinte redação:

“Art. 168 - A Secretaria de Estado de Trabalho e Promoção Social - Sedese -, a que

se refere o inciso IX do art. 5º da Lei Delegada nº 179, de 2011, tem por finalidade

planejar, dirigir, executar, controlar e avaliar as ações setoriais a cargo do Estado que

visem ao fomento e ao desenvolvimento social da população,  por  meio de ações

relativas à garantia e à promoção dos direitos humanos, à assistência social para o
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enfrentamento  da  pobreza,  ao  provimento  de  condições  para  a  superação  da

vulnerabilidade social e à formulação e ao fomento das políticas públicas de trabalho

e emprego, competindo-lhe:

I  -  formular  e  coordenar  a  política  estadual  de  assistência  social,  apoiar  e

supervisionar sua execução, direta ou indiretamente, em sua área de competência;

II - implementar as ações do Estado no âmbito do Sistema Único de Assistência

Social - Suas;

III  -  apoiar  ações  e  projetos  da  sociedade  civil  voltados  para  as  necessidades

básicas e os mínimos sociais;

IV - apoiar a iniciativa privada nas ações voltadas para a responsabilidade social,

em articulação com outros órgãos estaduais;

V -  manter  cadastro atualizado das entidades  de cunho social  com atuação no

Estado;

VI - elaborar e divulgar, de forma articulada, as diretrizes das políticas estaduais de

atendimento,  promoção  e  defesa  de  direitos  e,  no  limite  de  sua  competência,

executar, de forma direta ou indireta, as ações relativas aos seguintes direitos:

a) da criança e do adolescente;

b) do idoso;

c) da mulher;

d) da pessoa com deficiência;

e) da igualdade racial;

f) da diversidade sexual;

g) outros que se enquadrem na abrangência das políticas públicas de promoção e

proteção de direitos;

VII - promover e divulgar ações que garantam a eficácia das normas vigentes de

defesa  dos  direitos  humanos  estabelecidos  na  Constituição  da  República,  na

Declaração  Americana  dos  Direitos  e  Deveres  Fundamentais  do  Homem,  na

Declaração Universal dos Direitos Humanos e em acordos dos quais o Brasil  seja

signatário;

VIII  -  manter atividades de pesquisa e acompanhamento de cenários de direitos

humanos e de políticas sociais, por meio de observatório;
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IX - formular e coordenar a política estadual relacionada com o trabalho, a geração

de emprego e de renda, a colocação e a recolocação no mercado de trabalho;

X - fomentar as políticas voltadas para a inclusão produtiva;

XI  -  manter  atividades  de  pesquisa,  desenvolvimento  de  metodologias  e

acompanhamento de cenários de trabalho e emprego;

XII  -  promover  a articulação das ações voltadas para a qualificação e formação

profissional,  buscando  o  incremento  das  políticas  públicas  para  a  geração  de

emprego e renda no Estado;

XIII - formular planos e programas, na sua área de competência, em articulação

com  a  Secretaria  de  Estado  de  Planejamento  e  Gestão  e  outras  secretarias  de

Estado, notadamente as de Defesa Social, de Educação e de Desenvolvimento dos

Vales do Jequitinhonha e Mucuri e do Norte de Minas, observadas as diretrizes gerais

do governo;

XIV - promover e facilitar a interiorização, a intersetorialidade e as parcerias para a

implementação das políticas públicas sob sua direção, com vistas à universalização

dos direitos sociais;

XV - realizar conferências relativas às políticas públicas incluídas no âmbito de sua

competência;

XVI - exercer o poder de polícia no âmbito de sua competência;

XVII - exercer atividades correlatas.”.

Art. 22 - O caput do art. 169 da Lei Delegada nº 180, de 2011, passa a vigorar com

a seguinte redação:

“Art. 169 - A Secretaria de Estado de Trabalho e Promoção Social tem a seguinte

estrutura orgânica básica:

I - Gabinete;

II - Auditoria Setorial;

III - Assessoria Jurídica;

IV - Assessoria de Comunicação Social;

V - Assessoria de Gestão Estratégica e Inovação;

VI - Assessoria de Projetos Especiais;

VII - Assessoria de Assuntos Sociais para Vilas e Favelas;
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VIII - Subsecretaria de Direitos Humanos:

a) Superintendência de Políticas de Promoção de Direitos e Cidadania;

b) Superintendência de Políticas de Proteção de Direitos;

c) Escritório de Direitos Humanos;

d)  Coordenadoria  Especial  de  Apoio  e  Assistência  à  Pessoa  com  Deficiência  -

Caade;

e) Coordenadoria Especial da Política Pró-Criança e Adolescente - Cepcad;

f) Coordenadoria Especial de Políticas Públicas para Mulheres - Cepam;

g) Coordenadoria Especial de Políticas de Diversidade Sexual;

h) Coordenadoria Especial de Políticas Pró-Igualdade Racial;

i) Coordenadoria Especial de Políticas para o Idoso;

IX - Subsecretaria de Assistência Social:

a) Superintendência de Políticas de Assistência Social;

b)  Superintendência  de  Capacitação,  Monitoramento,  Controle  e  Avaliação  de

Políticas de Assistência Social;

X - Subsecretaria de Trabalho e Emprego:

a) Superintendência de Gestão do Atendimento ao Trabalhador;

b) Superintendência de Política de Trabalho e Emprego;

XI - Superintendência de Interiorização;

XII - Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças.”.

Art.  23  -  O art.  170 da Lei  Delegada  nº  180,  de  2011,  passa a  vigorar  com a

seguinte redação:

“Art. 170 - Integram a área de competência da Secretaria de Estado de Trabalho e

Promoção Social:

I - por subordinação administrativa:

a) O Conselho Estadual de Assistência Social - Ceas;

b) o Conselho Estadual de Promoção de Igualdade Racial - Conepir;

c) o Conselho Estadual do Idoso - CEI;

d) o Conselho Estadual da Mulher - CEM;

e) o Conselho Estadual da Criança e do Adolescente - Cedca;

f) o Conselho Estadual de Defesa dos Portadores de Deficiência - Cedpo;
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g) o Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos - Conedh;

h) o Conselho Estadual de Direitos Difusos;

i) o Conselho Estadual de Trabalho, Emprego e Geração de Renda - Ceter;

j) o Conselho Estadual da Economia Popular Solidária - Ceeps;

k) o Comitê Gestor Estadual para a Criança e o Adolescente do Semiárido Mineiro;

II - por vinculação:

a) a Fundação Caio Martins - Fucam;

b) a Fundação de Educação para o Trabalho de Minas Gerais - Utramig.”.

Art. 24 - O caput do art. 171 da Lei Delegada nº 180, de 2011, passa a vigorar com

a seguinte redação,  e  fica  acrescentado ao inciso  II  do  mesmo artigo a seguinte

alínea “e”:

“Art.  171 -  A Secretaria  de Estado de Trabalho  e  Promoção Social  participa  da

gestão dos fundos a seguir mencionados nas seguintes condições:

II - (…)

e) Fundo de Erradicação da Miséria - FEM.”.

Art. 25 - Fica acrescentada ao Capítulo XII do Título II da Lei Delegada nº 180, de

2011, a seguinte Seção II, contendo os arts. 176-A e 176-B a seguir:

“Título II

(...)

Capítulo XII

(…)

Seção II

Da Fundação de Educação para o Trabalho de Minas Gerais

Art. 176-A - Fundação de Educação para o Trabalho de Minas Gerais - Utramig -, a

que se refere o inciso  XIV do art.  12  da Lei  Delegada nº  179,  de  2011,  tem por

finalidade  promover  a  habilitação  e  a  qualificação  profissional,  a  formação  e  o

aperfeiçoamento de professores em nível superior e de instrutores para modalidades

técnicas,  bem como a educação técnica,  o desenvolvimento de metodologias  e a

aplicação de recursos  tecnológicos para  a qualificação e  a especialização para o

trabalho,  observada a política formulada pela Secretaria de Estado de Trabalho e

Promoção Social, competindo-lhe:
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I - formar, aperfeiçoar e especializar docentes para atuarem no ensino fundamental,

médio, técnico e superior;

II - criar, manter e ministrar cursos de formação de profissionais em nível técnico, de

graduação,  pós-graduação,  extensão  e  aperfeiçoamento,  por  meio  de  cursos

regulares e de educação a distância;

III  -  desenvolver  programas  de  qualificação  profissional  para  trabalhadores,

oferecendo-lhes  condições  de acesso a  estudos  de diferentes  níveis,  mediante  a

realização de cursos de longa ou curta duração, visando a sua inserção no mercado

de trabalho;

IV  -  prestar  serviços  de  assessoria  e  de  consultoria  a  instituições  públicas  e

privadas  nas  áreas  de  tecnologia,  trabalho,  ensino,  pesquisa  e  desenvolvimento

institucional;

V  -  divulgar  estudos,  experiências  e  inovações  resultantes  de  sua  atuação  no

ensino, de pesquisa ou de desenvolvimento de programas e projetos;

VI -  desenvolver projetos e capacitar  recursos humanos para o desempenho de

atividades profissionais em instituições públicas e privadas, adequando o potencial do

quadro de pessoal às necessidades sociais;

VII - qualificar, formar e especializar profissionais em nível técnico para atuarem nos

setores primário, secundário e terciário da economia;

VIII - estabelecer parcerias com entidades nacionais e internacionais com o objetivo

de desenvolver projetos de pesquisa e extensão na área de ensino;

IX - exercer atividades correlatas.

Art. 176-B - A Utramig tem a seguinte estrutura orgânica básica:

I - Conselho Curador;

II - Direção Superior: Presidente;

III - Unidades Administrativas:

a) Gabinete;

b) Procuradoria;

c) Auditoria Seccional;

d) Assessoria de Comunicação Social;

e) Diretoria de Planejamento, Gestão e Finanças;
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f) Diretoria de Ensino e Pesquisa;

g) Diretoria de Qualificação e Extensão;

h) Diretoria de Ensino a Distância.”.

Art.  26 -  O Capítulo XII  do Título II  da Lei  Delegada nº 180,  de 2011,  passa a

denominar-se: “Da Secretaria de Estado de Trabalho e Promoção Social”.

Art.  27  -  O art.  196 da Lei  Delegada  nº  180,  de  2011,  passa a  vigorar  com a

seguinte redação:

“Art. 196 - A Secretaria de Estado de Governo tem a seguinte estrutura orgânica

básica:

I - Gabinete;

II - Assessoria de Gestão Estratégica e Inovação;

III - Assessoria de Comunicação Social;

IV - Assessoria Jurídica;

V - Auditoria Setorial;

VI - Subsecretaria de Assuntos Municipais:

a) Superintendência de Projetos;

b) Superintendência de Apoio Institucional aos Municípios;

VII - Subsecretaria de Comunicação Social:

a) Assessoria de Gestão da Comunicação;

b) Núcleo de Auditoria Setorial;

c) Superintendência Central de Publicidade;

d) Superintendência Central de Imprensa;

e) Superintendência Central de Eventos e Promoções;

VIII - Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças;

IX - Superintendência Central de Convênios;

X - Subsecretaria da Juventude:

a) Superintendência de Reinserção do Jovem;

b) Superintendência de Inclusão do Jovem;

c) Superintendência de Mobilização do Jovem.”.

Art. 28 - O inciso II do art. 197 da Lei Delegada nº 180, de 2011, passa a vigorar

com a seguinte redação:
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“Art. 197 - (…)

II - por subordinação administrativa:

a) o Conselho Estadual de Comunicação Social;

b) o Conselho Estadual da Juventude.”.

Art. 29 - Fica acrescentado ao art. 212 da Lei Delegada nº 180, de 2011, o seguinte

inciso XIV, passando o § 1º a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 212 - (…)

XIV - Centro de Serviços Compartilhados:

a) Núcleo de Execução de Despesas;

b) Núcleo de Serviços Administrativos;

c) Núcleo de Gestão de Compras;

d) Núcleo de Auditoria Setorial;

e) Núcleo de Assessoramento Jurídico;

f) Núcleo de Gestão de Serviços;

(...)

§ 1º - As UAIs, até o limite de trinta unidades, e as Coordenadorias Regionais, até o

limite de vinte e cinco unidades, subordinam-se à Coordenadoria Especial de Gestão

das  UAIs  e  à  Superintendência  de  Planejamento,  Gestão  e  Finanças,

respectivamente, e têm sede nos municípios definidos em decreto.”.

Art. 30 - O inciso VI do art. 223 da Lei Delegada nº 180, de 2011, passa a vigorar

com a seguinte redação:

“Art. 223 - (...)

VI - Núcleo de Atendimento à Judicialização da Saúde;”.

Art. 31 - Fica acrescentado à Lei Delegada nº 180, de 2011, o seguinte art. 224-A:

“Art. 224-A - A Secretaria de Estado de Saúde é o órgão gestor do Fundo Estadual

de Prevenção, Fiscalização e Repressão de Entorpecentes - Funpren.”.

Art. 32 - Fica acrescentada ao inciso III  do art. 226 da Lei Delegada nº 180, de

2011, a seguinte alínea “g”:

“Art. 226 - (…)

III - (...)
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g) Superintendência Geral do Canal Minas Saúde.”.

Art. 33 -  O Capítulo XXII do Título II da Lei Delegada nº 180, de 2011, passa a

denominar-se: “Secretaria de Estado de Turismo e Esportes”, e os arts. 253, 254, 255

e 256 da Lei Delegada nº 180, de 2011, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 253 - A Secretaria de Estado de Turismo e Esportes, a que se refere o inciso

XIX do art. 5º da Lei Delegada nº 179, de 2011, tem por finalidade planejar, coordenar

e fomentar as ações relacionadas ao turismo, objetivando a sua expansão, a melhoria

da  qualidade  de  vida  das  comunidades,  a  geração  de  emprego  e  renda  e  a

divulgação  do  potencial  turístico  do  Estado,  bem  como planejar,  dirigir,  executar,

controlar  e  avaliar  as  atividades  setoriais  a  cargo  do  Estado  que  visem  ao

desenvolvimento social, por meio de ações relativas ao esporte e ao lazer, administrar

direta ou indiretamente estádios próprios ou de terceiros, mediante convênio, contrato

ou instrumento congênere, competindo-lhe:

I - propor, coordenar e implementar, em articulação com órgãos e entidades das

esferas de governo federal, estadual e municipal, a política estadual de turismo, o

Plano Mineiro de Turismo e os demais planos, programas e projetos relacionados ao

apoio e ao incentivo ao turismo;

II - criar e divulgar o calendário oficial de eventos turísticos do Estado;

III  -  promover e difundir,  por meio de atividades turísticas, a cultura mineira, em

articulação com a Secretaria de Estado de Cultura;

IV - promover a intersetorialidade voltada para o desenvolvimento da infraestrutura

turística;

V - fomentar a instalação de empreendimentos ligados às atividades turísticas;

VI - promover e divulgar os produtos turísticos do Estado;

VII  -  propor  normas  visando  ao  estímulo  e  ao  desenvolvimento  do  turismo,  no

âmbito de sua atuação;

VIII  -  executar,  direta ou indiretamente, projetos específicos para implantação de

receptivos  turísticos,  recuperação  de  estética  urbana  e  ambiental  voltada  para  o

turismo e apoio à rede hoteleira e de restaurantes, no âmbito de circuitos turísticos ou

áreas assemelhadas;

IX - promover a gastronomia como atividade integrante da política de turismo do

Estado;
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X - elaborar e propor as políticas estaduais de esporte e lazer, bem como realizar as

ações necessárias à sua implantação, acompanhamento e avaliação;

XI  -  articular-se  com  o  governo  federal,  os  governos  municipais,  os  órgãos

estaduais,  o  terceiro  setor  e  o  setor  privado,  objetivando  a  promoção  da

intersetorialidade das ações voltadas para o incremento das atividades físicas, da

prática esportiva e do lazer;

XII - promover o esporte socioeducativo, como meio de inclusão social, e ações que

visem a estimular o surgimento e o desenvolvimento de vocações esportivas;

XIII -  garantir o acesso da população a atividades físicas e práticas esportivas e

aprimorar a gestão da política pública de esportes, mediante o monitoramento dos

territórios esportivos mineiros, a capacitação de pessoal e a aplicação de critérios

legais, incluídos o da proporcionalidade de recursos e o de indicadores de resultados

para a aferição da eficiência de da atuação da secretaria;

XIV - ampliar as estruturas destinadas à prática de atividades físicas e de esportes

nos municípios, bem como apoiar a sua recuperação e modernização, observados os

objetivos dos programas governamentais e as demandas locais;

XV - promover e coordenar a captação de recursos públicos e privados destinados

a atividades esportivas e de lazer, bem como aprovar projetos esportivos habilitados

para fins de obtenção de recursos provenientes da concessão de incentivos fiscais;

XVI  -  promover  ações  que  visem  à  preservação  e  à  recuperação  da  memória

esportiva no Estado;

XVII - articular-se com os conselhos municipais de esporte, bem como estimular

sua criação em municípios que não dispõem desses órgãos, e com outros conselhos

setoriais, a fim de ampliar a cooperação mútua e estabelecer estratégias comuns de

implementação de políticas públicas;

XVIII - garantir a conservação, a manutenção e a modernização dos estádios sob

sua administração;

XIX - acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos de concessão dos estádios

próprios ou de terceiros sob a responsabilidade do Estado;

XX - exercer atividades correlatas.

Art. 254 - Integram a área de competência da Secretaria de Estado de Turismo e
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Esportes:

I - por subordinação administrativa:

a) o Conselho Estadual de Desportos;

b) o Conselho Estadual do Turismo;

II - por vinculação: a empresa Companhia Mineira de Promoções - Prominas.

Art. 255 - A Secretaria de Estado de Turismo e Esportes tem a seguinte estrutura

orgânica básica:

I - Gabinete;

II - Assessoria Jurídica;

III - Auditoria Setorial;

IV - Assessoria de Comunicação Social;

V - Assessoria de Gestão Estratégica e Inovação;

VI - Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças;

VII - Subsecretaria de Esportes:

a) Superintendência de Esporte; e

b) Superintendência de Gestão de Estruturas Esportivas;

VIII - Subsecretaria de Turismo:

a) Superintendência de Políticas de Turismo;

b) Superintendência de Estruturas do Turismo;

c) Superintendência de Gastronomia;

IX - Coordenadoria Especial da Copa do Mundo.

Parágrafo único - A Coordenadoria Especial da Copa do Mundo, a que se refere o

inciso IX do caput, integra a Secretaria de Estado de Turismo e Esportes, em caráter

complementar e temporário, até 31 de dezembro de 2014.

Art. 256 - A Secretaria de Estado de Turismo e Esportes é o órgão gestor do Fundo

de Assistência ao Turismo - Fastur.”.

Art.  34  -  Ficam  extintos  os  cargos  de  Secretário  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude e de Secretário  de Estado de Trabalho e Emprego,  a que se referem,

respectivamente, os incisos XI e XVII do art. 6º da Lei Delegada nº 179, de 2011.

Art. 35 - Ficam extintos os seguintes cargos:

I - Secretário de Estado Extraordinário da Copa do Mundo, a que se refere o art. 7º

da Lei Delegada nº 179, de 2011;

II - Secretário de Estado Extraordinário de Gestão Metropolitana, a que se refere o
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art. 8º da Lei Delegada nº 179, de 2011;

III - Secretário de Estado Extraordinário de Regularização Fundiária, a que se refere

o art. 9º da Lei Delegada nº 179, de 2011;

IV - Secretário de Estado Extraordinário para Coordenação de Investimentos, a que

se refere o art. 1º da Lei nº 20.312, de 27 de julho de 2012, a partir de 1º de abril de

2014.

Art.  36  -  Fica  extinto  o  cargo  de  Subsecretário  de  Articulação  Política,

correspondente, nos termos do § 3º do art. 6º da Lei Delegada nº 179, de 2011, à

subsecretaria a que se refere a alínea “a” do inciso XIII do art. 5º da Lei Delegada nº

179, de 2011.

Art. 37 - Fica criado um cargo de provimento em comissão de Gestor do Centro de

Serviços Compartilhados, a que se refere o § 4º do art. 6º da Lei Delegada nº 179, de

2011, acrescentado por esta lei.

Art. 38 - Ficam extintos os cargos de provimento em comissão de Vice-Diretor Geral

e de Vice-Presidente, constantes, respectivamente, nos itens V.1.A.1, V.1.B.1, V.2.1,

V.7.1, V.12.1, V.13.1, V.14.1 e V.15.1 e nos itens V.19.1, V.21.1, V.22.1, V.24.1, V.27.1,

V.29.1, V.32.1 e V.33.1 do Anexo V da Lei Delegada nº 175, de 26 de janeiro de 2007.

Art. 39 - Ficam extintos os cargos de Vice-Presidente da Empresa de Assistência

Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais - Emater -, da Empresa de

Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais - Epamig - e da Rádio Inconfidência Ltda., a

que se refere o art. 25 da Lei Delegada nº 182, de 21 de janeiro de 2011.

Art. 40 - Ficam extintos os seguintes cargos de provimento em comissão do Grupo

de Direção e Assessoramento da Administração Direta do Poder Executivo - DAD - do

Gabinete  de  Secretário  de  Estado  Extraordinário  de  Regularização  Fundiária,

constantes no item IV.2.11.7 do Anexo IV da Lei Delegada nº 174, de 26 de janeiro de

2007, consideradas as alterações e os remanejamentos efetuados nos termos dos

arts. 16 e 31 da referida lei delegada:

I - cinco DAD-2;

II - seis DAD-4;

III - dois DAD-6;

IV - um DAD-8;
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V - um DAD-10.

Art. 41 - Ficam extintos os seguintes cargos de provimento em comissão do Grupo

de Direção e Assessoramento da Administração Direta do Poder Executivo - DAD - e

Gratificações Temporárias Estratégicas - GTE - da Secretaria de Estado de Trabalho

e Emprego, constantes no item IV.2.14-A do Anexo IV da Lei Delegada nº 174, de

2007, considerados as alterações e os remanejamentos efetuados nos termos dos

arts. 16 e 31 da referida lei delegada:

I - cargos do Grupo de Direção e Assessoramento:

a) seis DAD-1;

b) quatro DAD-2;

c) seis DAD-3;

d) quatro DAD-4;

e) três DAD-5;

f) três DAD-6;

g) três DAD-7;

h) dois DAD-10;

II - Gratificações Temporária Estratégicas:

a) sete GTED-2;

b) vinte GTED-3;

c) três GTED-4.

Art. 42 - Ficam extintos os seguintes cargos de provimento em comissão do Grupo

de Direção e Assessoramento da Administração Direta do Poder Executivo - DAD - e

Gratificações Temporárias Estratégicas - GTE - do Gabinete do Secretário de Estado

Extraordinário de Gestão Metropolitana, constantes no item IV.2.11.15 do Anexo IV da

Lei  Delegada nº  174,  de  2007,  considerados  as alterações e  os  remanejamentos

efetuados nos termos dos arts. 16 e 31 da referida lei delegada:

I - cargos do Grupo de Direção e Assessoramento:

a) três DAD-6;

b) três DAD-7;

c) quatro DAD-8;

d) um DAD-10;
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II - Gratificações Temporárias Estratégicas: duas GTED-4.

Art. 43 - Ficam transferidos para a Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e

Abastecimento os seguintes cargos de provimento em comissão do Grupo de Direção

e  Assessoramento  da  Administração  Direta  do  Poder  Executivo  -  DAD  -  e

Gratificações Temporárias Estratégicas - GTE - do Gabinete de Secretário de Estado

Extraordinário de Regularização Fundiária, constantes no item IV.2.11.7 do Anexo IV

da Lei Delegada nº 174, de 2007, considerados as alterações e os remanejamentos

efetuados nos termos dos arts. 16 e 31 da referida lei delegada:

I - cargos do Grupo de Direção e Assessoramento:

a) um DAD-2;

b) três DAD-4;

c) um DAD-8;

II - Gratificações Temporárias Estratégicas:

a) duas GTED-1;

b) três GTED-2;

c) duas GTED-3.

Art. 44 - Ficam transferidos para a Secretaria de Estado de Trabalho e Promoção

Social  -  Sedese -  os  seguintes  cargos de provimento  em comissão do Grupo de

Direção e  Assessoramento  da  Administração Direta  do  Poder  Executivo  -  DAD -,

funções gratificadas e Gratificações Temporárias Estratégicas - GTE - da Secretaria

de Estado de Trabalho e Emprego, constantes no item IV.2.14-A do Anexo IV da Lei

Delegada  nº  174,  de  2007,  considerados  as  alterações  e  os  remanejamentos

efetuados nos termos dos arts. 16 e 31 da referida lei delegada:

I - cargos do Grupo de Direção e Assessoramento:

a) seis DAD-1;

b) três DAD-2;

c) vinte DAD-3;

d) vinte e quatro DAD-4;

e) um DAD-5;

f) oito DAD-6;

g) dois DAD-8;
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II - funções gratificadas:

a) uma FGD-1;

b) duas FGD-3;

c) seis FGD-4;

d) duas FGD-7;

e) uma FGD-9;

III - Gratificações Temporárias Estratégicas:

a) duas GTED-1;

b) quinze GTED-2;

c) treze GTED-3;

d) cinco GTED-4.

Art. 45 - Ficam transferidos para a Secretaria de Estado de Turismo e Esportes -

Setes -  os  seguintes  cargos de provimento em comissão do Grupo de Direção e

Assessoramento  da  Administração  Direta  do  Poder  Executivo  -  DAD  -,  funções

gratificadas e Gratificações Temporárias Estratégicas - GTE - da Secretaria de Estado

de Esportes e da Juventude, previstos no item IV.2.9 do Anexo IV da Lei Delegada nº

174,  de  2007,  consideradas  as  alterações  e  os  remanejamentos  efetuados  nos

termos dos arts. 16 e 31 da referida lei delegada:

I - cargos do Grupo de Direção e Assessoramento:

a) um DAD-1;

b) cinco DAD-2;

c) três DAD-3;

d) quarenta e sete DAD-4;

e) três DAD-5;

f) cinco DAD-6;

g) quatro DAD-7;

h) um DAD-8;

II - funções gratificadas:

a) sete FGD-4;

b) uma FGD-5;

c) duas FGD-6;
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d) seis FGD-7;

e) uma FGD-8;

f) uma FGD-9;

III - Gratificações Temporárias Estratégicas:

a) duas GTED-1;

b) cinco GTED-2;

c) sete GTED-3;

d) cinco GTED-4.

Art.  46  -  Ficam  transferidos  para  a  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Regional, Política Urbana e Gestão Metropolitana os seguintes cargos de provimento

em comissão do Grupo de Direção e Assessoramento da Administração Direta do

Poder  Executivo  -  DAD  -  e  Gratificações  Temporárias  Estratégicas  -  GTE  -  do

Gabinete do Secretário de Estado Extraordinário de Gestão Metropolitana, constantes

no item IV.2.11.15 do Anexo IV da Lei Delegada nº 174, de 2007, considerados as

alterações e os remanejamentos efetuados nos termos dos arts. 16 e 31 da referida

lei delegada:

I - cargos do Grupo de Direção e Assessoramento:

a) - dois DAD-6;

b) - dois DAD-7;

c) - um DAD-8;

II - Gratificações Temporárias Estratégicas: três GTED-4.

Art.  47  -  Ficam  transferidos  para  a  Secretaria  de  Estado  de  Defesa  Social  os

seguintes  cargos  de  provimento  em  comissão  do  Grupo  de  Direção  e

Assessoramento da Administração Direta do Poder Executivo - DAD - da Secretaria

de Estado de Esportes e da Juventude - Seej -, constantes no item IV.2.9 do Anexo IV

da Lei Delegada nº 174, de 2007, considerados as alterações e os remanejamentos

efetuados nos termos dos arts. 16 e 31 da referida lei delegada:

I - um DAD-2;

II - três DAD-3;

III - dez DAD-4;

IV - nove DAD-5;
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V - três DAD-7;

VI - um DAD-8.

Art. 48 - Ficam transferidos para a Secretaria de Estado de Turismo e Esportes -

Setes -  os  seguintes  cargos de provimento em comissão do Grupo de Direção e

Assessoramento  da  Administração  Direta  do  Poder  Executivo  -  DAD  -,  funções

gratificadas  e  Gratificações  Temporárias  Estratégicas  -  GTE  -  do  Gabinete  do

Secretário de Estado Extraordinário da Copa do Mundo, constantes no item IV.2.11.14

do Anexo IV da  Lei  Delegada nº 174,  de  2007,  considerados as alterações e  os

remanejamentos efetuados nos termos dos arts. 16 e 31 da referida lei delegada:

I - cargos do Grupo de Direção e Assessoramento:

a) um DAD-1;

b) cinco DAD-6;

c) um DAD-7;

d) dois DAD-8;

e) dois DAD-9;

f) um DAD-10;

g) dois DAD-11;

II - funções gratificadas:

a) uma FGD-7;

b) duas FGD-9;

III - Gratificações Temporárias Estratégicas:

a) duas GTED-1;

b) quatro GTED-2;

c) duas GTED-3;

d) uma GTED-4;

§  1º  -  Os  cargos,  funções  gratificadas  e  gratificações  temporárias  estratégicas

transferidos por  este  artigo ficam lotados na Coordenadoria  Especial  da  Copa do

Mundo, extinguindo-se em 31 de dezembro de 2014.

§  2º  -  Os  cargos,  funções  gratificadas  e  gratificações  temporárias  estratégicas

extintos nos termos do § 1º serão identificados em decreto.”.

Art. 49 - Fica extinto no âmbito da Escola de Saúde Pública do Estado de Minas
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Gerais - ESP-MG -, um cargo DAD-8, constante no item IV.2.21 do Anexo IV da Lei

Delegada nº 174, de 2007.

Art. 50 - Ficam criados os seguintes cargos de provimento em comissão do Grupo

de Direção e Assessoramento da Administração Direta do Poder Executivo - DAD - e

Gratificações  Temporárias  Estratégicas  -  GTE  -  da  Secretaria  de  Estado  de

Desenvolvimento Regional, Política Urbana e Gestão Metropolitana, a que se refere o

item IV.2.6 do Anexo IV da Lei Delegada nº 174, de 2007, considerados as alterações

e os remanejamentos efetuados nos termos dos arts. 16 e 31 da referida lei delegada:

I - cargos do Grupo de Direção e Assessoramento: nove DAD-4;

II - Gratificações Temporárias Estratégicas: seis GTED-2.

Art.  51 -  Em função do disposto nos arts.  43 a 50 desta lei,  os itens IV.2.1, os

quadros relativos aos cargos de provimento em comissão dos itens IV.2.2 e IV.2.4, os

itens IV.2.6 e IV.2.7, os quadros relativos aos cargos de provimento em comissão e às

gratificações temporárias estratégicas do item IV.2.11 e os itens IV.2.16 e IV.2.21 do

Anexo IV da Lei Delegada nº 174, de 2007, passam a vigorar na forma do Anexo

desta lei, considerados as alterações e os remanejamentos efetuados nos termos dos

arts. 16 e 31 da Lei Delegada nº 174, de 2007.

Art. 52 - Os cargos, funções gratificadas e Gratificações Temporárias Estratégicas

extintos, lotados e transferidos por esta lei serão identificados em decreto.

Art. 53 - Os cargos das carreiras de Auxiliar de Serviços Operacionais, Assistente

de Gestão e Políticas Públicas em Desenvolvimento e Analista de Gestão e Políticas

Públicas em Desenvolvimento, a que se referem, respectivamente, os incisos I, II e III

do art. 1º da Lei nº 15.468, de 13 de janeiro de 2005, lotados, na data de publicação

desta  lei,  na  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da  Juventude  -  Seej  -  e  na

Secretaria de Estado de Turismo - Setur - passam a ser lotados na Secretaria de

Estado de Turismo e Esportes - Setes.

Parágrafo único - Os servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo e os

detentores de função pública das carreiras a que se refere o caput lotados na Seej e

na Setur na data de publicação desta lei ficam transferidos para a Setes.

Art. 54 - Os cargos das carreiras de Auxiliar de Serviços Operacionais, Assistente

de Gestão e Políticas Públicas em Desenvolvimento e Analista de Gestão e Políticas
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Públicas em Desenvolvimento, a que se referem, respectivamente, os incisos I, II e III

do art.  1º da Lei nº 15.468, de 2005, lotados, na data de publicação desta lei,  na

Secretaria de Estado de Trabalho e Emprego - Sete - e na Secretaria de Estado de

Desenvolvimento Social - Sedese - passam a ser lotados na Secretaria de Estado de

Trabalho e Promoção Social - Sedese.

Parágrafo único - Os servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo e os

detentores  de  função  pública  das  carreiras  a  que  se  refere  o  caput lotados  na

Secretaria  de  Estado  de  Trabalho  e  Emprego  e  na  Secretaria  de  Estado  de

Desenvolvimento Social  na data de publicação desta lei  ficam transferidos para a

Secretaria de Estado de Trabalho e Promoção Social.

Art. 55 - O caput do inciso I do art. 3º da Lei nº 15.468, de 2005, passa a vigorar

com a seguinte redação:

“Art. 3º - (...)

I  -  na  Secretaria  de  Estado  de  Trabalho  e  Promoção  Social  -  Sedese  -,  na

Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento  Regional,  Política  Urbana  e  Gestão

Metropolitana - Sedru -, na Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico -

Sede -, na Secretaria de Estado de Turismo e Esportes - Setes -, na Secretaria de

Estado  de  Agricultura,  Pecuária  e  Abastecimento  -  Seapa  -,  na  Fundação  de

Educação  para  o  Trabalho  de  Minas  Gerais  -  Utramig  -  e  na  Agência  de

Desenvolvimento  da  Região  Metropolitana  de  Belo  Horizonte  -  Agência  RMBH -,

cargos das carreiras de:”.

Art. 56 - O inciso II do art. 8º da Lei nº 15.468, de 2005, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 8º - (...)

II - trinta ou quarenta horas, conforme definido em edital de concurso público, para

os  cargos  das  carreiras  de  Assistente  de  Gestão  e  Políticas  Públicas  em

Desenvolvimento,  Analista  de  Gestão  e  Políticas  Públicas  em  Desenvolvimento,

Técnico  de  Gestão  e  Registro  Empresarial  e  Analista  de  Gestão  e  Registro

Empresarial;”.

Art. 57 - Os incisos I e II do caput do art. 10 da Lei nº 15.468, de 2005, passam a

vigorar com a seguinte redação:
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“Art. 10 - (...)

I  -  nível  superior,  conforme definido no edital do concurso,  para as carreiras de

Analista de Gestão e Políticas Públicas em Desenvolvimento, Professor de Ensino

Médio e Tecnológico, Analista de Gestão, Metrologia e Qualidade, Analista de Gestão

e Registro Empresarial, Analista de Gestão Lotérica e Analista de Desenvolvimento

Econômico e Social;

II - nível intermediário, conforme definido no edital do concurso, para as carreiras de

Assistente  de Gestão e Políticas  Públicas em Desenvolvimento,  Agente  Fiscal  de

Gestão, Metrologia e Qualidade, Técnico de Gestão e Registro Empresarial, Técnico

de Gestão Lotérica e Técnico de Desenvolvimento Econômico e Social.”.

Art.  58  -  O art.  11 da Lei  nº  15.468,  de 2005,  passa a vigorar  com a seguinte

redação:

“Art. 11 - Não haverá ingresso nas carreiras de Auxiliar de Serviços Operacionais,

Auxiliar  de  Atividades  Operacionais,  Auxiliar  de  Gestão,  Metrologia  e  Qualidade,

Auxiliar  de Gestão e Registro Empresarial, Auxiliar  de Gestão Lotérica, Auxiliar  de

Desenvolvimento  Econômico  e  Social,  Auxiliar  de  Administração  de  Estádios,

Assistente de Administração de Estádios e Analista de Administração de Estádios.”.

Art. 59 - O título do item I.1 do Anexo I da Lei nº 15.468, de 2005, passa a ser: “I.1 -

Sedese, Sedru, Sede, Setes, Seapa, Utramig e Agência RMBH”.

Art. 60 - O título do item III.1 do Anexo III da Lei nº 15.468, de 2005, passa a ser:

“III.1 - Sedese, Sedru, Sede, Setes, Seapa e Utramig”.

Art. 61 - O título do item VIII.1 do Anexo VIII da Lei nº 15.961, de 30 de dezembro

de  2005,  passa  a  ser:  “VIII.1.TABELAS  DE  VENCIMENTO  BÁSICO  DAS

CARREIRAS  DA  SECRETARIA  DE  ESTADO  DE  TRABALHO  E  PROMOÇÃO

SOCIAL - SEDESE -,DA SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO E ESPORTES -

SETES  -,  DA SECRETARIA DE  ESTADO  DE  DESENVOLVIMENTO  REGIONAL,

POLÍTICA URBANA E GESTÃO METROPOLITANA - SEDRU -, DA SECRETARIA DE

ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDE -, DA SECRETARIA DE

ESTADO  DE  AGRICULTURA,  PECUÁRIA  E  ABASTECIMENTO  -  SEAPA  -,  DA

FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO DE MINAS GERAIS - UTRAMIG

-, DA AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELO
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HORIZONTE - AGÊNCIA RMBH - E DA AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS DE

ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO ESTADO DE

MINAS GERAIS - ARSAE-MG”.

Art. 62 - O inciso II do § 1º e o § 2º do art. 1º da Lei Delegada nº 176, de 26 de

janeiro de 2007, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º - (...)

§ 1º - (...)

II  -  pela remuneração de seu cargo efetivo ou função pública acrescida de 30%

(trinta por cento) da remuneração do cargo de provimento em comissão.

§ 2º - A parcela de 30% (trinta por cento) a que se refere o inciso II do § 1º não se

incorporará à remuneração do servidor nem servirá de base de cálculo de qualquer

outra vantagem, salvo a decorrente de adicional por tempo de serviço adquirido até a

data da promulgação da Emenda à Constituição da República nº 19, de 4 de junho de

1998.”.

Art. 63 - Os servidores que, na data de publicação desta lei, estiverem em exercício

na  Subsecretaria  de  Políticas  Sobre  Drogas  da  Seej  poderão  ser  cedidos

excepcionalmente à SES para exercerem as atribuições dos respectivos cargos de

provimento efetivo.

Parágrafo único - A cessão de que trata o  caput será realizada com ônus para a

SES.

Art. 64 - Com a extinção da Coordenadoria Especial da Copa do Mundo, incluída

por esta lei na estrutura da Secretaria de Estado de Turismo e Esportes - Setes -,

mediante alteração do art.  255 da Lei Delegada nº 180, de 2011, suas atividades

remanescentes  serão  transferidas  para  as  respectivas  secretarias  temáticas,  nos

termos do regulamento.

Art. 65 - Ficam transferidos para a Secretaria de Estado de Trabalho e Promoção

Social  os  arquivos,  as  cargas  patrimoniais,  a  execução  de  contratos,  convênios,

acordos e outras modalidades de ajustes celebrados pela Secretaria de Estado de

Trabalho  e  Emprego,  procedendo-se,  quando  necessário,  às  adequações,  às

ratificações, às renovações ou ao apostilamento.

Parágrafo único - Compete à Secretaria de Estado de Trabalho e Promoção Social
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o monitoramento e o acompanhamento da execução e da prestação de contas dos

contratos,  convênios,  acordos e outras  modalidades de ajustes a que se refere o

caput.

Art. 66 - Ficam transferidos para a Seds os arquivos, as cargas patrimoniais e a

execução  dos  contratos,  convênios,  acordos  e  outras  modalidades  de  ajustes

relativos especificamente à temática da política sobre drogas celebrados pela Seej

até  a  data  da  publicação  desta  lei,  procedendo-se,  quando  necessário,  às

adequações, às ratificações, às renovações ou ao apostilamento.

Parágrafo único -  Competem à Seds o monitoramento e o acompanhamento da

execução  e  da  prestação  de  contas  dos  contratos,  convênios,  acordos  e  outras

modalidades de ajustes a que se refere o caput.

Art. 67 - A Setes sucederá, para todos os fins, o Gabinete do Secretário de Estado

Extraordinário  da  Copa  do  Mundo  2014,  assumindo  todos  os  encargos,  direitos,

obrigações e responsabilidades inerentes às atividades desenvolvidas pelo Gabinete.

Parágrafo  único  -  Ficam  transferidos  para  a  Setes  os  arquivos,  as  cargas

patrimoniais e a execução dos contratos, convênios, acordos e outras modalidades

de ajustes celebrados pelo Gabinete até a data da publicação desta lei, procedendo-

se,  quando  necessário,  às  adequações,  às  ratificações,  às  renovações  ou  ao

apostilamento.

Art. 68 - A Sedru sucederá, para todos os fins, o Gabinete do Secretário de Estado

Extraordinário  de  Gestão  Metropolitana,  assumindo  todos  os  encargos,  direitos,

obrigações e responsabilidades inerentes às atividades desenvolvidas pelo Gabinete.

Parágrafo  único  -  Ficam  transferidos  para  a  Sedru  os  arquivos,  as  cargas

patrimoniais e a execução dos contratos, convênios, acordos e outras modalidades

de ajustes celebrados pelo Gabinete até a data da publicação desta lei, procedendo-

se,  quando  necessário,  às  adequações,  às  ratificações,  às  renovações  ou  ao

apostilamento.

Art. 69 - A Seapa sucederá, para todos os fins, o Gabinete do Secretário de Estado

Extraordinário de Regularização Fundiária,  assumindo todos os encargos,  direitos,

obrigações e responsabilidades inerentes às atividades desenvolvidas pelo Gabinete.

Parágrafo  único  -  Ficam  transferidos  para  a  Seapa  os  arquivos,  as  cargas



922
____________________________________________________________________________

patrimoniais e a execução dos contratos, convênios, acordos e outras modalidades

de ajustes celebrados pelo Gabinete até a data da publicação desta lei, procedendo-

se,  quando  necessário,  às  adequações,  às  ratificações,  às  renovações  ou  ao

apostilamento.

Art. 70 - A Governadoria sucederá, para todos os fins, o Gabinete do Secretário de

Estado  Extraordinário  para  Coordenação  de  Investimentos,  assumindo  todos  os

encargos,  direitos,  obrigações e responsabilidades inerentes às  atividades por ela

desenvolvidas.

Parágrafo único - Ficam transferidos para a Governadoria os arquivos, as cargas

patrimoniais e a execução dos contratos, convênios, acordos e outras modalidades

de ajustes  celebrados pelo  Gabinete  do Secretário  de Estado Extraordinário  para

Coordenação de Investimentos até a data da publicação desta lei, procedendo-se,

quando  necessário,  às  adequações,  às  ratificações,  às  renovações  ou  ao

apostilamento.

Art. 71 - O inciso VII do art. 3º da Lei nº 15.910, de 21 de dezembro de 2005, passa

a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 3º - (…)

VII - parcela da cota destinada ao Estado a título de compensação financeira por

áreas inundadas por reservatórios para a geração de energia elétrica, conforme o

disposto nas Leis Federais nº 7.990, de 28 de dezembro de 1989, e nº 8.001, de 13

de março de 1990;”.

Art. 72 - Ficam revogados:

I - o parágrafo único do art. 10 da Lei nº 11.403, de 21 de janeiro de 1994;

II - o art. 18 da Lei nº 12.581, de 17 de julho de 1997;

III - a Lei nº 11.988, de 21 de novembro de 1995;

IV - a Lei nº 13.662, de 17 de julho de 2000;

V - os itens IV.2.9, IV.2.11.7, IV.2.11.14, IV.2.11.15 e IV.2.14-A do Anexo IV da Lei

Delegada nº 174, de 2007;

VI - da Lei Delegada nº 179, de 2011:

a) o inciso XI, a alínea “a” do inciso XIII e o inciso XVII do art. 5º;

b) os incisos XI e XVII do art. 6º;
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c) os arts. 7º, 8º e 9º;

d) a alínea “d” do inciso VII, o inciso XIV e o § 1º do art. 12;

VII - da Lei Delegada nº 180, de 2011:

a) o inciso V do § 2º do art. 9º;

b) o inciso III do § 2º do art. 13, em 1º de abril de 2014;

c) os incisos I, II e III do § 1º do art. 26;

d) o inciso IV do §1º do art. 26, em 1º de abril de 2014;

e) o inciso VI do art. 27;

f) o inciso II do art. 37;

g) os arts. 55, 56, 59, 60, 61, 63, 64, 65 e 66;

h) o inciso II do art. 71;

i) o inciso IV do art. 75;

j) a alínea “b” do inciso II do art. 80;

k) o inciso VI e a alínea “c” do inciso VIII do art. 85;

l) a alínea “b” do inciso II e a alínea “e” do inciso III do art. 89;

m) o inciso IV, a alínea “a” do inciso VIII, a alínea “b” do inciso IX e o inciso X do art.

92;

n) a alínea “e” do inciso III do art. 99;

o) as alíneas “b” dos incisos II dos arts. 101, 103, 105, 115, 117, 119 e 122;

p) o inciso II do art. 133;

q) a alínea “b” do inciso II do art. 149;

r) o inciso VI do art. 158;

s) o inciso VIII do art. 164;

t) o inciso II do art. 178;

u) os arts. 181, 182, 183 e 183-A;

v) a alínea “b” do inciso II do art. 193;

x) o inciso IV e a alínea “b” do inciso VIII do art. 200;

y) as alíneas “b” do inciso II e as alíneas “d” do inciso III dos arts. 204, 206 e 208;

z) os incisos V e XIII do art. 212;

a.1) as alíneas “b” dos incisos II dos arts. 226 e 232;

b.1) os arts. 234, 235, 236 e 238;
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c.1) os arts. 240 e 241;

d.1) os incisos II e VII do art. 244;

e.1) a alínea “m” do inciso III do art. 248;

VIII - os arts. 1º, 2º e 3º da Lei nº 20.312, de 27 de julho de 2012.

Art. 73 - O Poder Executivo providenciará a publicação do texto atualizado das Leis

Delegadas nº 179, de 2011, e nº 180, de 2011.

Art. 74 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos:

I - a partir de 1º de abril de 2014, relativamente ao inciso IV do art. 35 e às alíneas

“b” e “d” do inciso VII do art. 72;

III - a partir de 1º de janeiro de 2014, relativamente aos demais artigos.

Sala das Comissões, 12 de novembro de 2013.

Sebastião Costa, presidente e relator - Luiz Henrique - Dalmo Ribeiro Silva - Tiago

Ulisses - Rogério Correia (voto contrário).

ANEXO

(a que se refere o art. 51 da Lei nº , de de de 2013)

“ANEXO IV

(a que se refere o § 2º do art. 2º da Lei Delegada nº 174, de 26 de janeiro de 2007)

QUANTITATIVOS DE VALORES UNITÁRIOS E DE

CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO

IV.2  -  QUANTITATIVOS  DE  CARGOS  DE  PROVIMENTO  EM  COMISSÃO,

FUNÇÕES GRATIFICADAS E GRATIFICAÇÕES TEMPORÁRIAS ESTRATÉGICAS

ATRIBUÍDOS AOS ÓRGÃOS DO PODER EXECUTIVO

IV.2.1  -  SECRETARIA  DE  ESTADO  DE  AGRICULTURA,  PECUÁRIA  E

ABASTECIMENTO

CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO

* - O quantitativo de cargos de provimento em comissão foi publicado no Diário do

Legislativo, de 14.11.2013.

FUNÇÕES GRATIFICADAS

* - O quantitativo de funções gratificadas foi publicado no Diário do Legislativo, de

14.11.2013.

GRATIFICAÇÕES TEMPORÁRIAS ESTRATÉGICAS
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* - O quantitativo de gratificações temporárias estratégicas foi publicado no Diário

do Legislativo, de 14.11.2013.

IV.2.2  -  SECRETARIA  DE  ESTADO  DE  CIÊNCIA,  TECNOLOGIA  E  ENSINO

SUPERIOR - SECTES

CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO

* - O quantitativo de cargos de provimento em comissão foi publicado no Diário do

Legislativo, de 14.11.2013.

(...)

IV.2.4 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL

CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO

* - O quantitativo de cargos de provimento em comissão foi publicado no Diário do

Legislativo, de 14.11.2013.

(...)

IV.2.6  -  SECRETARIA  DE  ESTADO  DE  DESENVOLVIMENTO  REGIONAL,

POLÍTICA URBANA E GESTÃO METROPOLITANA

CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO

* - O quantitativo de cargos de provimento em comissão foi publicado no Diário do

Legislativo, de 14.11.2013.

FUNÇÕES GRATIFICADAS

* - O quantitativo de funções gratificadas foi publicado no Diário do Legislativo, de

14.11.2013.

GRATIFICAÇÕES TEMPORÁRIAS ESTRATÉGICAS

* - O quantitativo de gratificações temporárias estratégicas foi publicado no Diário

do Legislativo, de 14.11.2013.

IV.2.7 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL

CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO

* - O quantitativo de cargos de provimento em comissão foi publicado no Diário do

Legislativo, de 14.11.2013.

FUNÇÕES GRATIFICADAS

* - O quantitativo de funções gratificadas foi publicado no Diário do Legislativo, de

14.11.2013.
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GRATIFICAÇÕES TEMPORÁRIAS ESTRATÉGICAS

* - O quantitativo de gratificações temporárias estratégicas foi publicado no Diário

do Legislativo, de 14.11.2013.

COORDENADORIA DE APOIO A PESSOA DEFICIENTE - CAADE

CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO

* - O quantitativo de cargos de provimento em comissão foi publicado no Diário do

Legislativo, de 14.11.2013.

CONSELHO ESTADUAL DA MULHER

CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO

* - O quantitativo de cargos de provimento em comissão foi publicado no Diário do

Legislativo, de 14.11.2013.

FUNÇÕES GRATIFICADAS

* - O quantitativo de funções gratificadas foi publicado no Diário do Legislativo, de

14.11.2013.

(...)

IV.2.11 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO

* - O quantitativo de cargos de provimento em comissão foi publicado no Diário do

Legislativo, de 14.11.2013.

(…)

GRATIFICAÇÕES TEMPORÁRIAS ESTRATÉGICAS

* - O quantitativo de gratificações temporárias estratégicas foi publicado no Diário

do Legislativo, de 14.11.2013.

(…)

IV.2.16 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO E ESPORTES

CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO

* - O quantitativo de cargos de provimento em comissão foi publicado no Diário do

Legislativo, de 14.11.2013.

FUNÇÕES GRATIFICADAS

* - O quantitativo de funções gratificadas foi publicado no Diário do Legislativo, de

14.11.2013.
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GRATIFICAÇÕES TEMPORÁRIAS ESTRATÉGICAS

* - O quantitativo de gratificações temporárias estratégicas foi publicado no Diário

do Legislativo, de 14.11.2013.

(…)

IV.2.21 - ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO

* - O quantitativo de cargos de provimento em comissão foi publicado no Diário do

Legislativo, de 14.11.2013.

FUNÇÕES GRATIFICADAS

* - O quantitativo de funções gratificadas foi publicado no Diário do Legislativo, de

14.11.2013.

GRATIFICAÇÕES TEMPORÁRIAS ESTRATÉGICAS

* - O quantitativo de gratificações temporárias estratégicas foi publicado no Diário

do Legislativo, de 14.11.2013.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.442/2013

Comissão de Administração Pública

Relatório

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

Mensagem  nº  518/2013,  o  projeto  de  lei  em  análise  “extingue  a  autarquia

Administração  de  Estádios  do  Estado  de  Minas  Gerais  -  Ademg  -  e  dá  outras

providências”.

Publicado  no  Diário  do  Legislativo de  30/8/2013,  foi  o  projeto  distribuído  às

Comissões de Constituição e Justiça,  de Administração Pública 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 análise pretende, em resumo, extinguir a autarquia Administração
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de Estádios do Estado de Minas Gerais - Ademg -, transferindo as suas competências

para a Secretaria de Estado de Esportes e Juventude - Seej (art. 1º).

Em consequência da extinção da Ademg, a Seej sucederá a referida autarquia nos

contratos, convênios e demais direitos e obrigações contraídos no desempenho de

suas  competências.  Os  bens  móveis  e  imóveis  afetados  à  Ademg reverterão  ao

patrimônio do Estado, nos termos do art. 5º do projeto.

Além disso, o projeto promove a extinção dos cargos de provimento em comissão,

funções gratificadas e gratificações temporárias estratégicas,  vinculados à Ademg,

previstos na Lei Delegada nº 175, de 26 de janeiro de 2007, observadas as alterações

e os remanejamentos efetuados nos termos dos arts. 14 e 24 da aludida lei delegada.

A  Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  ao  analisar  a  matéria,  apresentou  o

Substitutivo  nº  1,  que  aprimorou  o  projeto,  adequando-o  à  técnica  legislativa  e

corrigindo imperfeições de ordem técnica. Entre as alterações propostas no referido

substitutivo, destaque-se a utilização da nova nomenclatura da Seej, em razão da

fusão,  promovida  no Projeto  de  Lei  nº  4.440/2013,  da  Seej  com  a  Secretaria  de

Estado de Turismo - Setur - e com o Gabinete do Secretário Extraordinário da Copa

do Mundo, resultando na Secretaria de Estado de Turismo e Esportes - Setes.

No parecer, a referida comissão ressaltou ainda que, a princípio, as extinções de

cargos de provimento em comissão, funções gratificadas e gratificações temporárias

estratégicas efetuadas no projeto não implicam criação de despesa para o Estado.

Não  obstante,  a  adequação  dos  dados  apresentados  ao  comando  da  Lei  de

Responsabilidade Fiscal  será, no momento oportuno, analisada pela Comissão de

Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Consideramos que as modificações  propostas pela  Comissão de Constituição e

Justiça em muito aprimoraram o projeto e que os objetivos primordiais da proposição

vão ao encontro dos princípios constitucionais norteadores da administração pública,

notadamente o da eficiência, visto que promovem a reunião de atividades correlatas

ao âmbito de um mesmo órgão.

Por  outro  lado,  conforme  destacou  o  governador  do  Estado,  na  exposição  de

motivos do projeto,  “o projeto de lei  compõe um abrangente conjunto de medidas

administrativas para a redução dos custos e a racionalização da máquina pública do
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Poder Executivo (...)”. Ressalta ainda que “a proposta não importará em redução do

comprometimento  do  governo do Estado com as políticas  públicas específicas  da

área tampouco em prejuízo no alcance das metas e dos resultados pactuados com a

população”, o que reforça a pertinência e razoabilidade das medidas propostas.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.442/2013

na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 13 de novembro de 2013.

Gustavo  Corrêa,  presidente  e  relator  -  Vanderlei  Miranda  -  Leonardo  Moreira  -

Antônio Carlos Arantes - Tiago Ulisses - Rogério Correia (voto em branco).

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.443/2013

Comissão de Administração Pública

Relatório

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

Mensagem nº 519/2013, o projeto de lei em análise “dispõe sobre a absorção pelo

Instituto de Geociências Aplicadas - IGA - da Fundação Centro Tecnológico de Minas

Gerais - Cetec -, e dá outras providências”.

Publicado  no  Diário  do  Legislativo de  30/8/2013,  foi  o  projeto  distribuído  às

Comissões de Constituição e Justiça,  de Administração Pública e de  Fiscalização

Financeira e Orçamentária.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade do projeto na forma do Substitutivo nº 1, que apresentou.

Cabe a esta comissão, nos termos regimentais, analisar a matéria quanto aos seus

aspectos de mérito.

Fundamentação

A  proposição  em  análise  determina  a  incorporação  da  Fundação  Centro

Tecnológico de Minas Gerais - Cetec - pelo Instituto de Geociências Aplicadas - IGA -,

passando este a denominar-se Instituto de Geoinformação e Tecnologia - Igtec.

Além  disso,  em  breve  resumo,  ainda:  fixa  que  o  Igtec  sucederá  o  Cetec  nos

contratos, convênios e demais direitos e obrigações contraídos no desempenho de

suas competências; promove a adequação das competências do Igtec em razão da
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incorporação do Cetec; extingue três cargos em comissão da administração superior,

vinculados ao Cetec, previstos na Lei Delegada nº 175, de 26 de janeiro de 2007;

transfere um cargo em comissão da Administração Superior, sete cargos do Grupo de

Direção  e  Assessoramento  da  Administração  autárquica  e  fundacional  do  Poder

Executivo - DAI - e nove funções gratificadas do Cetec para o Igtec; estabelece anexo

com  o  novo  quantitativo  dos  cargos  de  provimento  em  comissão  e  das  funções

gratificadas, em decorrência das extinções e transferências determinadas pelos arts.

4° e 5º; prevê que os cargos das carreiras a que se refere, lotados no Cetec na data

de publicação da lei, serão lotados no Igtec; promove a adequação de dispositivos e

anexos em virtude da incorporação do Cetec pelo IGA e da nova denominação deste

e  determina  que  os  bens  móveis  e  imóveis  que  constituem  patrimônio  do  Cetec

reverterão ao patrimônio do Igtec.

Consideramos que as modificações  propostas pela  Comissão de Constituição e

Justiça  aprimoraram o projeto  e  o  adequaram às  normas  constitucionais  e  legais

vigentes.

Ressaltamos  que  na  mensagem  que  acompanha  a  proposição,  o  governador

informa que a premência de redução de algumas despesas sinaliza para a alternativa

da  incorporação  da  Cetec  pelo  IGA,  resultando  no  Igtec,  e  que  a  proposta  não

importará em redução do comprometimento do governo do Estado com as políticas

públicas  específicas  da  área,  tampouco  em  prejuízo  no  alcance  das  metas  e

resultados pactuados com a população.

O projeto em análise está inserido em um pacote de medidas do governo com a

finalidade de implementar uma reestruturação administrativa, a qual inclui a extinção

e  a  fusão  de  secretarias  e  outros  órgãos  públicos,  adaptando  o  Estado  à  nova

conjuntura  econômico-social,  bem  como  redirecionando  o  processo  de

aperfeiçoamento do inovador modelo de gestão implantado em Minas Gerais a partir

de 2003.

Observamos  que  tais  medidas,  além  de  visarem  garantir  a  racionalização  da

modelagem institucional e da estrutura orgânica com vistas ao eficiente exercício das

competências  originárias  das  mencionadas  entidades,  encontram-se  em

conformidade com os princípios constitucionais que regem a atividade administrativa,
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previstos no art. 37 da Constituição Federal.

Com a finalidade de aprimorar a proposição, apresentamos as Emendas n°s 1 e 2,

ao final do parecer redigidas.

A Emenda nº 1, acolhida neste parecer, incorpora a alteração sugerida ao art. 12 do

Projeto de Lei n° 4.440/2013, encaminhada pelo governador do Estado a esta Casa

Legislativa  pela  Mensagem  n°  566,  em  razão  da  matéria  nela  abordada  guardar

pertinência com o presente projeto de lei. Tem como objetivo compatibilizar e atualizar

a nomenclatura do IGA e de alguns órgãos de sua estrutura básica, compatibilizando

assim a entidade com as mudanças decorrentes da reforma administrativa.

A Emenda n° 2, por sua vez, tem por finalidade alterar a data de vigência da lei,

voltando à redação original. Tal alteração inclui a mudança sugerida pelo governador

do Estado através da Emenda n° 28 ao Projeto de Lei n° 4.440/2013, em razão da

matéria nela abordada guardar pertinência com o projeto de lei.

Informamos  que  a  adequação  da  proposição  aos  comandos  da  Lei  de

Responsabilidade Fiscal - Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000,

será, no momento oportuno, analisada pela Comissão de Fiscalização Financeira e

Orçamentária.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.443/2013 na

forma do Substitutivo nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça, com as Emendas

n°s 1 e 2 a seguir redigidas.

EMENDA N° 1

Dê-se ao art. 8° do Substitutivo n°1 a seguinte redação:

“O caput do art. 103 da Lei Delegada nº 180, de 2011, e a alínea “f” do inciso III do

mesmo artigo  passam a vigorar  com a  seguinte  redação,  e fica  acrescentada ao

mesmo inciso III a alínea “g” a seguir:

Art. 103 - O Igtec tem a seguinte estrutura orgânica básica:

(...)

III - (...)

f) Diretoria de Ciências Geodésicas e Ordenamento Territorial;

g) Diretoria de Pesquisa e Gestão de Tecnologias.”.
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EMENDA N° 2

Dê-se ao art. 23 do Substitutivo n° 1 a seguinte redação:

“Art. 23 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a

partir de 1º de janeiro de 2014.”.

Sala das Comissões, 13 de novembro de 2013.

Gustavo Corrêa, presidente - Inácio Franco, relator - Vanderlei Miranda - Leonardo

Moreira - Antônio Carlos Arantes - Rogério Correia (voto em branco).

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.647/2013

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

O  projeto  de  lei  em  epígrafe,  de  autoria  do  governador  do  Estado,  “reajusta  o

subsídio  das  carreiras  do  Grupo  de  Atividades  de  Educação  Básica  e  dá  outras

providências.”.

A proposição  foi  examinada  preliminarmente  pela  Comissão  de  Constituição  e

Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma

do  Substitutivo  nº  1,  que  apresentou.  Em  seguida,  foi  o  projeto  encaminhado  à

Comissão de  Administração Pública,  que  opinou por  sua aprovação na forma do

substitutivo apresentado pela comissão precedente.

Vem, agora, o projeto a esta comissão para receber parecer quanto aos aspectos

financeiro e orçamentário, em conformidade com o art. 188, combinado com o art.

102, inciso VII, "d", do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição sob análise pretende reajustar em 5%, a partir de 1º outubro de 2013,

o subsídio das carreiras do Grupo de Atividades de Educação Básica de que trata o

Anexo I da Lei nº 18.975, de 2010, e da carreira de Professor de Ensino Médio e

Tecnológico, de que trata o Anexo VII da Lei nº 20.591, de 2012.

O  reajuste  supracitado  aplica-se  às  vantagens  pessoais  nominalmente

identificadas,  que  foram  concedidas  aos  profissionais  das  carreiras  do  Grupo  de

Atividades  de  Educação  Básica  e  de  Professor  de  Ensino  Médio  e  Tecnológico,

quando da instituição do subsídio, em função de a soma do vencimento básico com

as vantagens incorporáveis  ao  subsídio ter  sido superior  ao  valor  do subsídio  do
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último grau do nível em que ocorreu o posicionamento. O reajuste aplica-se também

aos  servidores  inativos  e  pensionistas  que  fazem  jus  à  paridade,  consoante  a

Constituição Federal e a legislação vigente.

Ademais, o projeto pretende restaurar a possibilidade de progressão para o servidor

das carreiras do Grupo de Atividades de Educação Básica a partir de 1º de janeiro de

2014. A progressão será cumulativa com a revisão de posicionamento prevista nos

arts.  1º  e 16 da Lei  nº 19.837, de 2011,  e não repercutirá no valor da Vantagem

Temporária de Antecipação de Posicionamento - Vtap -, a que se refere o § 1º do art.

17 da Lei nº 19.837, de 2011. A Vtap se deve à antecipação da diferença entre a

remuneração correspondente  ao  posicionamento  do  servidor  em  1°  de  janeiro  de

2011 e o valor decorrente do reposicionamento previsto no art. 16 da Lei nº 19.837,

de 2011, que será efetivado de forma gradativa até 1º de janeiro de 2015.

A proposição objetiva determinar, ainda, a concessão de um acréscimo de 2,5% no

valor da remuneração do servidor que estiver posicionado no grau P de quaisquer dos

níveis das tabelas das carreiras do Grupo de Atividades de Educação Básica e que

tiver cumprido os requisitos para progressão na carreira, sendo esse valor acrescido

à vantagem pessoal nominalmente identificada.

Feitas  as  considerações  iniciais  sobre  o  projeto,  cumpre  destacar  que  este  foi

encaminhado pelo governador do Estado, por meio da Mensagem nº 552, de 25 de

outubro de 2013, a qual evidencia a política governamental de progressiva melhoria

das carreiras e da remuneração dos profissionais da educação básica do Estado,

dentro  dos  limites  permitidos  pelo  orçamento  público  e  observada  a  legislação

financeira e orçamentária.

Primeiramente, a proposição foi apreciada pela Comissão de Constituição e Justiça,

que  considerou  as  medidas  previstas  adequadas  aos  preceitos  constitucionais

vigentes bem como aos anseios dos servidores públicos estaduais.  No entanto, a

comissão apresentou o Substitutivo nº 1, no intuito de aprimorar a redação do projeto.

A Comissão  de  Administração  Pública,  por  sua  vez,  ressaltou  a  pretensão  do

projeto de valorizar os profissionais da educação, em “consonância com a política

adotada pelo governo de melhoria da qualidade do ensino no Estado”. Desse modo,

aprovou  o  projeto  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  apresentado  pela  Comissão de
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Constituição e Justiça, destacando sua redação mais clara e precisa.

No que tange à análise do aspecto financeiro e orçamentário, competência desta

comissão,  cabe  destacar  que  o  projeto  em  tela  implica  criação  de  despesas  de

caráter  continuado  para  o  erário,  estando,  portanto,  condicionada  aos  limites

constitucionais e legais.

Segundo o § 1º do art. 17 da Lei Complementar Federal nº 101, de 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, “a”, 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 proibição de

criação de cargo, emprego ou função, bem como 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, o governador do Estado enviou a esta Casa o

ofício  OF.  GAB.  SEC.  Nº  742/2013,  por  intermédio  da  Secretaria  de  Estado  de

Planejamento e Gestão - Seplag -, informando que a implementação do projeto sob

análise implica um acréscimo de R$143 milhões à folha de pagamento de pessoal do

Poder Executivo, no exercício de 2013, e de R$463 milhões, no exercício de 2014,

que será suportado por meio de recursos ordinários do Tesouro Estadual. Ademais,

foi esclarecido que as medidas propostas têm adequação orçamentária e financeira

com a Lei Orçamentária Anual e compatibilidade com o PPAG e com a LDO e que

elas  não  afetarão  as  metas  de  resultados  fiscais.  Por  fim,  o  ofício  enfatiza  “a

compatibilidade  do  projeto  com  os  dois  requisitos  previstos  no  art.  4º  da  Lei  de
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Política Remuneratória (Lei nº 19.973, de 2010), quais sejam, variação nominal da

receita tributária positiva e compatibilidade com os limites de despesas determinados

pela Lei de Responsabilidade Fiscal”.

De acordo com o Relatório de Gestão Fiscal publicado pela Secretaria de Estado de

Fazenda - SEF - em 28 de setembro de 2013, as despesas com pessoal do Poder

Executivo referentes ao 2º  quadrimestre de 2013 se encontram dentro dos limites

legais, equivalendo a 41,94 % da RCL. Adicionando-se o valor do impacto financeiro

da  proposta  em  tela,  o  valor  ainda  permanece  inferior  ao  limite  prudencial,

considerando-se a RCL do referido documento.

Destaque-se, ainda, que a proposição em tela atende também ao disposto no art.

169, II, da Constituição Federal, que vincula a concessão de qualquer vantagem ou

aumento de  remuneração a autorização específica na LDO, que já concede essa

autorização em seu art. 14.

Por  fim,  ressaltamos  que,  por  força  do  art.  169,  §  1º,  I,  da  Constituição  da

República, a aplicação  da proposta em análise está condicionada à existência de

dotação orçamentária suficiente para atender às despesas dela decorrentes.

Tendo em vista que a possibilidade de promoção será restaurada a partir de 1º de

janeiro de 2016, apresentamos a Emenda nº 1 ao Substitutivo nº 1, que estabelece

prazo para a concessão do acréscimo de 2,5% no valor da remuneração do servidor

que  estiver  posicionado  no  último  grau  de  quaisquer  dos  níveis  das  tabelas  das

carreiras do Grupo de Atividades de Educação Básica.

Conclusão

Em face do exposto,  somos pela aprovação,  em 1º turno,  do Projeto de Lei  nº

4.647/2013 na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição

e Justiça, com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1

O § 2º do art. 19-B da Lei nº 19.837, de 2 de dezembro de 2011, a que se refere o

art. 4º do Substitutivo nº 1, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 4º - (…)

Art. 19-B - (…)

§ 2º - O  servidor que estiver posicionado no grau P de qualquer dos níveis das



936
____________________________________________________________________________

carreiras do Grupo de Atividades de Educação Básica e implementar antes de 31 de

dezembro de 2015 os requisitos para a progressão terá um acréscimo de 2,5% (dois

vírgula  cinco  por  cento)  sobre  o  valor  da  remuneração,  a  ser  adicionado  a  sua

vantagem pessoal nominalmente identificada.”.

Sala das Comissões, 13 de novembro de 2013.

Zé Maia, presidente e relator - Jayro Lessa - Tiago Ulisses - Lafayette de Andrada.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.648/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

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

Mensagem nº 553/2013, o projeto de lei em análise “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”.

Publicado  no  Diário  do  Legislativo de  31/10/2013,  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, analisar a proposição quanto aos seus aspectos de juridicidade,

constitucionalidade e legalidade.

Fundamentação

O projeto de lei sob análise altera a Lei nº 14.171, de 2002, a Lei Delegada nº 180,

de 2011, e a Lei Delegada nº 175, de 2007, a fim de ampliar a área de abrangência

do Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais - Idene.

Anexa à proposição, consta a Nota Técnica nº 01/2013, da Secretaria de Estado de

Desenvolvimento dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri e do Norte de Minas Gerais -

Sedvan -, na qual ficou demonstrada a necessidade de incluir municípios no âmbito

do Idene.

A referida nota técnica foi elaborada após demanda do presidente da Associação

dos Municípios da Microrregião do Médio Rio Doce (Ardoce), prefeito do Município de

Conselheiro Pena, Sr. Roberto Balbino de Oliveira, para a inclusão dos municípios do

Vale do Rio Doce no âmbito de abrangência do Idene.
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Segundo a nota técnica, a inclusão de municípios da mencionada região se justifica,

uma vez que:

“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”.

O mencionado estudo também demonstrou que os municípios da Região do Vale do

Rio  Doce  merecem  maior  atenção  estatal  e,  para  tanto,  é  necessário  priorizar  a

região por meio de uma instituição vocacionada a atendê-la e que fosse capaz de

“coordenar políticas públicas que envolvam diversos temas, não só de competência

do governo estadual, mas também dos próprios municípios e da União”. O estudo

mostrou, também, a necessidade de reestruturação do Idene, a fim de aprimorar sua

capacidade  logística,  operacional  e  organizacional.  Assim,  a  proposição  altera  a

estrutura orgânica do Idene (art. 2º), cria um cargo de diretor no seu quadro de cargos

de  provimento  em  comissão  (art.  4º),  além  de  incluir  municípios  no  âmbito  de

abrangência da entidade em questão (art. 1º). Ademais, o art. 3º do projeto propõe a

alteração da redação de alguns dispositivos das Leis Delegadas nº 179 e nº 180, de

2011,  em  razão  da  modificação  da  denominação  da  Secretaria  de  Estado  de

Desenvolvimento dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri e do Norte de Minas - Sedvan

- para Secretaria de Estado de Integração do Norte e Nordeste de Minas Gerais -

Seinne.

Feito esse breve esclarecimento, passemos à análise da proposição.

A  Constituição  Mineira  estabelece,  no  art.  51,  que  o  Estado  poderá  instituir

autarquias territoriais para administrar regiões de desenvolvimento. Essas autarquias

serão responsáveis pelo planejamento e pela orientação da execução articulada de

funções e serviços públicos, com a finalidade de desenvolvimento global em favor da

população do mesmo complexo geoeconômico e social. Nos termos dos incisos I a V

do § 1º do mesmo artigo, tais autarquias territoriais deverão realizar as seguintes

atribuições: coordenar a elaboração dos planos, programas e projetos permanentes

de desenvolvimento integrado da região, orientando, fiscalizando e controlando-lhes a

execução; articular, no âmbito regional, a ação dos organismos estaduais, para que

se  integrem  no  processo  de  consecução  racionalizada  dos  objetivos  comuns  de
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justiça  social  e  desenvolvimento;  executar,  em  articulação  com  os  organismos

estaduais,  funções  públicas  e  serviços  essenciais  da  infraestrutura  de

desenvolvimento  do  complexo geoeconômico e  social;  articular-se com organismo

federal,  ou  internacional,  para  a  captação  de  recursos  de  investimento  ou

financiamento na região; promover a cultura e preservar as tradições da região.

Nesse contexto,  temos  o  Instituto  de  Desenvolvimento  do  Norte  e  Nordeste  de

Minas  Gerais  -  Idene,  que  é  uma  autarquia  vinculada  à  Sedvan.  Seu  objetivo  é

promover o desenvolvimento econômico e social das regiões Norte e Nordeste do

Estado,  formular  e  propor  diretrizes,  planos  e  ações,  compatibilizando-os  com as

políticas dos governos federal e estaduais.

Do ponto de vista jurídico-constitucional, não encontramos óbice à tramitação da

proposição. No que toca à iniciativa para deflagrar o processo legislativo, saliente-se

que o projeto observa a regra insculpida nas alíneas “b” e “e” do inciso III do art. 66

da  Carta  Mineira,  segundo  a  qual  compete  privativamente  ao  chefe  do  Poder

Executivo  deflagrar  o  processo  legislativo  relativo  à  criação  de  cargos  da

administração  direta,  autárquica  e  fundacional  e  à  estruturação  de  entidade  da

administração indireta. No que se refere à competência para legislar, o Estado está

autorizado a fazê-lo com fundamento no princípio autonômico.

O projeto deve ainda obediência ao disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal -

Lei  Complementar  Federal  nº  101,  de  4  de  maio  de  2000.  A  respeito  disso,

informamos  que  a  adequação dos  dados  apresentados  aos  comandos  da  Lei  de

Responsabilidade Fiscal  será, no momento oportuno, analisada pela Comissão de

Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Cumpre-nos  esclarecer  que  os  aspectos  relativos  à  conveniência  de  se  inserir

determinados municípios no âmbito de abrangência do Idene, entre outros aspectos

atinentes  ao  mérito  da  proposição,  serão  devidamente  analisados  na  comissão

pertinente.

Destacamos, ainda, que tramita nesta Casa o Projeto de Lei nº 4.440/2013, que

“altera  as  Leis  Delegadas nº 179,  de 1º  de  janeiro  de 2011,  que dispõe sobre  a

organização básica e a estrutura da Administração Pública do Poder Executivo do

Estado, e nº 180, de 20 de janeiro de 2011, que dispõe sobre a estrutura orgânica da
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Administração Pública do Poder Executivo do Estado de Minas Gerais, e dá outras

providências”.

Promovemos  a  inclusão,  na proposição em comento,  de  dispositivo  previsto  no

Projeto de Lei nº 4.440/2013, em razão da matéria nele abordada guardar pertinência

com a estrutura orgânica da autarquia tratada na proposição em exame. O dispositivo

extraído do Projeto de Lei  nº 4.440/2013 se refere apenas à parte do art.  42 que

extingue o cargo de provimento em comissão de vice-diretor-geral do Idene, previsto

no item V.5.1 do Anexo V da Lei Delegada nº 175, de 26 de janeiro de 2007. Além

disso,  acrescentamos  novo  artigo  ao  projeto  para  a  extinção  de  dois  cargos  de

provimento em comissão de diretor do Idene, em virtude da emenda nº 33 enviada na

mensagem do governador ao Projeto de Lei nº 4.440/2013.

Tramita, também, nesta Casa o Projeto de Lei nº 4.443/2013, que “dispõe sobre a

incorporação pelo Instituto de Geociências  Aplicadas -  IGA -  da Fundação Centro

Tecnológico de Minas Gerais - Cetec - e dá outras providências”. No referido projeto,

em virtude da incorporação do Cetec pelo IGA, alterou-se a denominação do IGA

para Instituto de Geoinformação e Tecnologia - Igtec.

Por isso, nesta proposição, adotamos a nova nomenclatura do instituto, por meio da

alteração da redação do parágrafo único do art. 2º da Lei nº 14.171, de 2002, a que

se refere o art. 1º deste projeto.

Por  fim,  promovemos  outras  alterações  no  projeto  para  adequá-lo  à  técnica

legislativa por meio do Substitutivo nº 1, a seguir redigido.

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 4.648/2013 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir redigido.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Altera  a  Lei  n°  14.171,  de  15  de  janeiro  de  2002,  que  cria  o  Instituto  de

Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais - Idene -, a Lei Delegada n°

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  a  Lei

Delegada n° 175, de 26 de janeiro de 2007, que dispõe sobre o Grupo de Direção e

Assessoramento  do  Quadro  Geral  de  Cargos  de  Provimento  em  Comissão  e  as
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funções gratificadas da administração autárquica e fundacional do Poder Executivo, e

dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - O art. 2° da Lei n° 14.171, de 15 de janeiro de 2002, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 2° - Integram a área de abrangência do Idene:

I  -  os  municípios  das  mesorregiões,  estabelecidas  pelo  Instituto  Brasileiro  de

Geografia e Estatística - IBGE -, do Norte de Minas, Jequitinhonha e Vale do Mucuri;

II  -  os  municípios  das  microrregiões,  estabelecidas  pelo  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 de Caratinga, estabelecida pelo IBGE;

IV - os municípios abrangidos pela Bacia do Rio Jequitinhonha;

V - os Municípios de Santo Antônio do Itambé e de Serra Azul de Minas;

VI  -  os  municípios  do  Estado  não  previstos  nos  incisos  I  a  V  que  estejam

abrangidos pela Lei Complementar Federal n° 125, de 3 de janeiro de 2007.

Parágrafo único - O disposto nos incisos I a VI do  caput será apurado de acordo

com o mapa elaborado pelo Instituto de Geoinformação e Tecnologia - Igtec.”.

Art. 2° - O inciso VI do art. 5º da Lei Delegada nº 179, de 1º de janeiro de 2011,

passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 5º - (…)

VI - Secretaria de Estado de Integração do Norte e Nordeste de Minas Gerais;”.

Art. 3° - O parágrafo único do art. 77 da Lei Delegada nº 180, de 20 de janeiro de

2011, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 77 - (…)

Parágrafo único - A competência de que trata o caput deste artigo será exercida em

articulação com a Secretaria de Estado de Integração do Norte e Nordeste de Minas

Gerais - Seinne.”.

Art. 4° - O caput do art. 145 da Lei Delegada nº 180, de 2011, passa a vigorar com a

seguinte redação
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“Art.  145 - A Secretaria  de Estado de Integração do Norte e Nordeste de Minas

Gerais - Seinne -, a que se refere o inciso VI do art. 5º da Lei Delegada nº 179, de

2011, tem por finalidade coordenar,  em articulação com as demais Secretarias de

Estado,  as  ações voltadas para  o desenvolvimento socioeconômico dos Vales  do

Jequitinhonha e Mucuri e do Norte e Nordeste de Minas, notadamente as que visem à

redução de desigualdades sociais e ao enfrentamento da pobreza, competindo-lhe:”.

Art. 5° - O caput do art. 146 da Lei Delegada nº 180, de 2011, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 146 - A Seinne tem a seguinte estrutura orgânica:”.

Art. 6° - O art. 147 da Lei Delegada nº 180, de 2011, passa a vigorar com a seguinte

redação:

“Art. 147 - Integra a área de competência da Seinne, 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

Seinne será prestado pelo Idene, nos termos de resolução conjunta.”.

Art. 7° - O art. 149 da Lei Delegada n° 180, 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;

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;

j) Diretoria Regional do Vale do Rio Doce.
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Parágrafo único -  Integram ainda a estrutura orgânica do Idene,  até o limite de

quatorze unidades, as respectivas gerências regionais.”.

Art.  8°  -  O  Capítulo  IX  do  Título  II  da  Lei  Delegada nº  180,  de  2011,  passa a

denominar-se: “Da Secretaria de Estado de Integração do Norte e Nordeste de Minas

Gerais”.

Art. 9° - Fica criado, no Quadro de Cargos em Comissão da Administração Superior

do Idene, um cargo de Diretor, constante no item V.5.1 do Anexo V da Lei Delegada

n° 175, de 26 de janeiro de 2007.

Parágrafo único - O cargo criado no caput será identificado em decreto.

Art.  10  -  Ficam extintos,  no Quadro  de  Cargos em Comissão da Administração

Superior do Idene, constante no item V.5.1 do Anexo V da Lei Delegada n° 175, de

2007:

I - o cargo de Vice-Diretor Geral;

II - dois cargos de Diretor.

Art. 11 - Em função do disposto nos arts. 9° e 10, o item V.5.1 do Anexo V da Lei

Delegada n° 175, de 2007, passa a vigorar na forma constante no Anexo desta lei.

Art.  12 -  Esta lei  entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos,

relativamente aos arts. 10 e 11, a partir de 1° de janeiro de 2014.

Sala das Comissões, 12 de novembro de 2013.

Sebastião Costa, presidente e relator - Luiz Henrique - Dalmo Ribeiro Silva - Tiago

Ulisses - Rogério Correia.

ANEXO

(a que se refere o art. 11 da Lei nº , de de de 2013)

“ANEXO V

(a que se referem o § 3º do art. 2º e os arts. 10, 11, 16, 17 e 18 da Lei Delegada nº

175, de 26 de janeiro de 2007)

QUANTITATIVO DE CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO, DE FUNÇÕES

GRATIFICADAS ESPECÍFICAS E DE GRATIFICAÇÕES TEMPORÁRIAS

ESTRATÉGICAS CRIADAS E EXTINTAS E SUA CORRELAÇÃO

(...)

V.5 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS
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GERAIS - IDENE

V.5.1 - CARGOS EM COMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR

* - O quantitativo de cargos em comissão da administração superior foi publicado no

Diário do Legislativo, de 14.11.2013.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.648/2013

Comissão de Administração Pública

Relatório

De autoria do governador do Estado, o 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”.

A  proposição  foi  distribuída  às  Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  de

Administração Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária. A Comissão de

Constituição e Justiça, ao analisar os aspectos jurídicos da proposição, concluiu por

sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, na forma do Substitutivo nº 1.

Cabe, agora, a esta comissão, o exame do mérito da proposição nos termos do

Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei  sob análise visa ampliar  a área de abrangência do Instituto de

Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais - Idene. Para tanto, altera a

Lei n° 14.171, de 15 de janeiro de 2002, que cria o Instituto de Desenvolvimento do

Norte e Nordeste de Minas Gerais - Idene -, a Lei Delegada n° 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 a Lei Delegada n° 175, de 26 de janeiro de

2007, que dispõe sobre o Grupo de Direção e Assessoramento do Quadro Geral de

cargos  de  provimento  em  comissão  e  as  funções  gratificadas  da  administração

autárquica e fundacional do Poder Executivo, e dá outras providências.

Ao realizar a análise preliminar de juridicidade, legalidade e constitucionalidade da

proposição, a Comissão de Constituição e Justiça não encontrou impedimentos à sua

regular  tramitação.  Sugeriu,  contudo,  o  Substitutivo  nº  1,  com  o  propósito  de

promover adequações necessárias, em função dos Projetos de Lei nºs 4.440/2013 e

4.443/2013, uma vez que a matéria neles contida guarda relação com a estrutura
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orgânica da autarquia tratada na proposição em estudo. Ademais, realizou alterações

no texto da proposição, a fim de adequá-lo à técnica legislativa.

O Idene é uma autarquia vinculada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento dos

Vales do Jequitinhonha e Mucuri e do Norte de Minas Gerais - Sedvan - e tem a

finalidade de promover o desenvolvimento econômico e social das regiões Norte e

Nordeste  do  Estado.  Atualmente,  integram  a  área  de  abrangência  do  Idene  os

municípios das Mesorregiões Norte de Minas e Mucuri e os municípios integrantes

das bacias hidrográficas dos Rios Jequitinhonha e São Mateus, além dos municípios

da Microrregião de Curvelo, pertencente à Mesorregião Central Mineira.

Conforme salientou a Comissão de Constituição e Justiça, a referida pasta elaborou

estudo (Nota Técnica nº 1/2013), no qual ficou demonstrada a necessidade de incluir

municípios no âmbito do Idene, notadamente os do Vale do Rio Doce, uma vez que

muitos municípios dessa região apresentam baixo desempenho econômico e social,

tal  como  aqueles  pertencentes  aos  Vales  do  Jequitinhonha  e  do  Mucuri.  O

mencionado estudo também demonstrou a necessidade de reestruturação do Idene,

a fim de torná-lo  mais eficiente na coordenação de políticas  públicas de diversas

ordens.

Com a inclusão desses municípios, objetiva-se reduzir disparidades econômicas e

sociais existentes no Estado. Segundo a nota técnica que acompanha o projeto, o

último levantamento do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal - IDH-M -, em

2000,  atestou  que  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 Jequitinhonha/Mucuri (0,639)”. Essa disparidade se

verifica, também, quando a referência é o Índice Mineiro de Responsabilidade Social -

IMRS -, criado pela Lei nº 15.011, de 15 de janeiro de 2004: “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



945
____________________________________________________________________________

0,573”.

Esses dados demonstram que alguns municípios da Região do Vale do Rio Doce

merecem,  de  fato,  uma especial  atenção  do  Estado.  E,  como do  ponto  de  vista

geográfico, as regiões estão próximas, afigura-se-nos pertinente que seja do sistema

Sedvan-Idene a responsabilidade de coordenar e executar ações e políticas públicas

para  o  Vale  do  Rio  Doce.  Assim,  a  proposta  sob  análise  visa  promover  o

desenvolvimento  econômico  e  social  das  regiões  dos  Vales  do  Rio  Doce,  do

Jequitinhonha e do Mucuri, bem como do Norte de Minas, por meio da integração de

suas ações e programas e nisso consiste o mérito da proposição sob análise.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.648/2013 na

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

Sala das Comissões, 13 de novembro de 2013.

Gustavo  Corrêa,  presidente  -  Leonardo  Moreira,  relator  -  Vanderlei  Miranda  -

Antônio Carlos Arantes - Tiago Ulisses - Rogério Correia.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE

- O Sr. Presidente despachou, em 12/11/2013, as seguintes comunicações:

Do deputado Hely Tarqüínio notificando o falecimento do Sr. José Araújo Corrêa,

ocorrido em 6/11/2013, em Presidente Olegário. (- Ciente. Oficie-se.)

Do deputado Celinho do Sinttrocel notificando o falecimento do Sr. Carmo Ricardo,

ocorrido em 28/10/2013, em Passos. (- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 15 DE NOVEMBRO DE 2013

ATAS

ATA DA 83ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 13/11/2013

Presidência dos Deputados Ivair Nogueira e Vanderlei Miranda

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

Correspondência:  Ofício  -  2ª  Fase  (Grande  Expediente):  Apresentação  de

Proposições: Projetos de Lei nºs 4.695 a 4.697/2013 - Requerimentos nºs 6.279 a

6.298/2013  -  Requerimento  do  deputado  Bonifácio  Mourão  -  Oradores  Inscritos:

Discursos  dos  deputados  Bonifácio  Mourão,  Paulo  Guedes  e  Rômulo  Viegas  -

Registro  de  Presença  -  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:

Ivair Nogueira - Neider Moreira - Alencar da Silveira Jr. - Adalclever Lopes - Almir

Paraca  -  Ana  Maria  Resende  -  André  Quintão  -  Antônio  Carlos  Arantes  -  Arlen

Santiago - Bonifácio Mourão - Bosco - Braulio Braz - Cabo Júlio - Carlos Pimenta -

Celinho do Sinttrocel - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Duilio de Castro - Elismar

Prado - Fabiano Tolentino - Fábio Cherem - Fred Costa - Gilberto Abramo - Glaycon

Franco - Gustavo Corrêa - Hélio Gomes - Inácio Franco - Jayro Lessa - João Leite -

Juarez Távora - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Leonídio Bouças - Liza

Prado - Luiz Henrique - Maria Tereza Lara - Mário Henrique Caixa - Marques Abreu -

Neilando Pimenta - Paulo Guedes - Pinduca Ferreira - Pompílio Canavez - Romel

Anízio - Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas - Rosângela Reis - Sargento Rodrigues -

Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite -  Tiago Ulisses - Tony

Carlos - Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda - Zé Maia.

Abertura

O presidente (deputado Ivair Nogueira) - 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,
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o 2º-secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior.

1ª Parte

1ª Fase (Expediente)

Ata

- O deputado Vanderlei Miranda, 2º-secretário  ad hoc, procede à leitura da ata da

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Correspondência

- O deputado Tony Carlos, 1º-secretário ad hoc, lê a seguinte correspondência:

OFÍCIO

Do Cel.  BM Osmar  Duarte  Marcelino,  presidente  do  Tribunal  de  Justiça  Militar,

encaminhando documentação relativa ao impacto orçamentário-financeiro do Projeto

de Lei nº 3.507/2012. (- 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 4.695/2013

Declara  de  utilidade  pública  a  Comunidade  Piedade  de  Maria,  com  sede  no

Município de Itajubá.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Comunidade Piedade de Maria, com

sede no Município de Itajubá

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

Sala das Reuniões, 13 de novembro de 2013.

Ulysses Gomes

Justificação: A Comunidade Piedade de Maria, com sede no Município de Itajubá, é

entidade  civil,  sem  fins  lucrativos,  que  tem  como  finalidade  a  promoção  e  a

transformação da pessoa humana física e espiritualmente, através de sua reinserção

na família  e  no meio  social  e  da valorização da vida  humana em todas as suas

dimensões.
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Por cumprir a entidade os requisitos legais para ser declarada de utilidade pública,

peço apoio para a aprovação desta proposição.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.696/2013

Acrescenta área à Estação Ecológica de Arêdes, criada pelo Decreto nº 45.397, de

14/6/2010, e dá outras providências

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica incluída na área descrita no art. 3º do Decreto nº 45.397, de 14/6/2010,

que cria a Estação Ecológica de Arêdes, a área descrita no anexo desta lei, medindo

252,052ha (duzentos e cinquenta e dois vírgula zero cinquenta e dois hectares).

Art. 2º - A descrição da nova área será definida em decreto.

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

Sala de Reuniões, 13 de novembro de 2013.

Gilberto Abramo

ANEXO

As medidas, as confrontações e a descrição topográfica da área de que trata o art.

1º desta lei são as seguintes:

1 -  Área com 252,052ha e  perímetro de 7154,00m a descrição deste  perímetro

inicia-se  no  ponto  01,  de  coordenadas  geográficas  (Datum  GCS South  American

1969) 20°17'26''982 S e 43°53'35''542 W, daí segue para sudeste até o ponto 02, de

coordenadas 20°17'27''621 S e 43°53'34''222 W, para nordeste até o ponto 03, de

coordenadas 20°17'27''593 S e 43°53'33''705 W, para sudeste até o ponto 04, de

coordenadas 20°17'28''397 S e 43°53'33''586 W, para sudeste até o ponto 05, de

coordenadas 20°17'29''567 S e 43°53'31''218 W, para sudeste até o ponto 06, de

coordenadas 20°17'30''449 S e 43°53'29''386 W, para sudeste até o ponto 07, de

coordenadas 20°17'31''754 S e 43°53'26''721 W, para sudeste até o ponto 08, de

coordenadas 20°17'31''974 S e 43°53'24''999 W, para sudeste até o ponto 09, de

coordenadas 20°17'32''750 S e 43°53'24''557 W, para sudoeste até o ponto 10, de

coordenadas 20°17'33''473 S e 43°53'21''641 W, para sudeste até o ponto 11,  de
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coordenadas  20°17'33''761  S  e  43°53'21''890  W,  para  sul  até  o  ponto  12,  de

coordenadas 20°17'34''120 S e 43°53'20''832 W, para sudeste até o ponto 13, de

coordenadas 20°17'34''900 S e 43°53'20''816 W, para sudeste até o ponto 14, de

coordenadas 20°17'35''740 S e 43°53'18''752 W, para sudeste até o ponto 15, de

coordenadas 20°17'35''944 S e 43°53'17''149 W, para sudeste até o ponto 16, de

coordenadas 20°17'35''998 S e 43°53'16''591 W, para sudeste até o ponto 17, de

coordenadas 20°17'36''992 S e 43°53'15''077 W, para nordeste até o ponto 18, de

coordenadas 20°17'37''340 S e 43°53'13''125 W, para sudeste até o ponto 19, de

coordenadas 20°17'36''801 S e 43°53'12''189 W, para sudeste até o ponto 20, de

coordenadas  20°17'37''653  S  e  43°53'11''445  W,  para  leste  até  o  ponto  21,  de

coordenadas 20°17'37''749 S e 43°53'10''784 W, para sudeste até o ponto 22, de

coordenadas 20°17'37''738 S e 43°53'09''388 W, para sudeste até o ponto 23, de

coordenadas 20°17'38''353 S e 43°53'08''364 W, para sudeste até o ponto 24, de

coordenadas 20°17'38''547 S e 43°53'06''848 W, para sudeste até o ponto 25, de

coordenadas 20°17'38''885 S e 43°53'06''207 W, para nordeste até o ponto 26, de

coordenadas 20°17'38''931 S e 43°53'04''981 W, para sudeste até o ponto 27, de

coordenadas 20°17'38''608 S e 43°53'04''347 W, para sudeste até o ponto 28, de

coordenadas 20°17'39''602 S e 43°53'03''236 W, para sudeste até o ponto 29, de

coordenadas 20°17'40''355 S e 43°53'02''866 W, para sudeste até o ponto 30, de

coordenadas 20°17'41''042 S e 43°53'01''605 W, para sudeste até o ponto 31, de

coordenadas 20°17'42''904 S e 43°52'59''386 W, para sudeste até o ponto 32, de

coordenadas 20°17'44''086 S e 43°52'58''189 W, para sudeste até o ponto 33, de

coordenadas 20°17'44''370 S e 43°52'57''356 W, para sudoeste até o ponto 34, de

coordenadas 20°17'44''753 S e 43°52'57''185 W, para sudeste até o ponto 35, de

coordenadas 20°17'44''989 S e 43°52'57''706 W, para sudeste até o ponto 36, de

coordenadas 20°17'45''422 S e 43°52'57''391 W, para sudeste até o ponto 37, de

coordenadas  20°17'46''770  S  e  43°52'57''224  W,  para  sul  até  o  ponto  38,  de

coordenadas 20°17'46''943 S e 43°52'55''997 W, para sudoeste até o ponto 39, de

coordenadas 20°17'48''045 S e 43°52'55''984 W, para sudoeste até o ponto 40, de

coordenadas 20°17'48''384 S e 43°52'56''567 W, para sudoeste até o ponto 41, de

coordenadas 20°17'48''651 S e 43°52'56''630 W, para sudeste até o ponto 42, de
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coordenadas 20°17'48''975 S e 43°52'56''862 W, para sudeste até o ponto 43, de

coordenadas 20°17'49''680 S e 43°52'56''384 W, para sudoeste até o ponto 44, de

coordenadas 20°17'50''400 S e 43°52'54''807 W, para sudeste até o ponto 45, de

coordenadas 20°17'51''469 S e 43°52'55''197 W, para sudeste até o ponto 46, de

coordenadas 20°17'52''062 S e 43°52'54''120 W, para sudeste até o ponto 47, de

coordenadas 20°17'52''768 S e 43°52'53''196 W, para sudoeste até o ponto 48, de

coordenadas 20°17'53''117 S e 43°52'51''176 W, para sudeste até o ponto 49,  de

coordenadas 20°17'54''064 S e 43°52'51''287 W, para sudeste até o ponto 50, de

coordenadas 20°17'54''377 S e 43°52'50''321 W, para sudeste até o ponto 51, de

coordenadas 20°17'55''866 S e 43°52'47''928 W, para sudoeste até o ponto 52, de

coordenadas 20°17'56''470 S e 43°52'45''711 W, para sudoeste até o ponto 53, de

coordenadas 20°17'58''385 S e 43°52'47''033 W, para sudoeste até o ponto 54, de

coordenadas 20°18'01''062 S e 43°52'49''603 W, para sudoeste até o ponto 55, de

coordenadas 20°18'03''739 S e 43°52'52''387 W, para sudoeste até o ponto 56, de

coordenadas 20°18'04''060 S e 43°52'56''670 W, para sudoeste até o ponto 57, de

coordenadas 20°18'06''095 S e 43°53'02''131 W, para sudoeste até o ponto 58, de

coordenadas 20°18'06''844 S e 43°53'06''521 W, para sudoeste até o ponto 59, de

coordenadas 20°18'10''271 S e 43°53'10''697 W, para sudoeste até o ponto 60, de

coordenadas 20°18'12''626 S e 43°53'19''049 W, para sudoeste até o ponto 61, de

coordenadas 20°18'14''446 S e 43°53'26''116 W, para sudoeste até o ponto 62, de

coordenadas 20°18'20''014 S e 43°53'29''542 W, para noroeste até o ponto 63, de

coordenadas 20°18'20''978 S e 43°53'34''253 W, para noroeste até o ponto 64, de

coordenadas 20°18'18''622 S e 43°53'42''498 W, para sudoeste até o ponto 65, de

coordenadas 20°18'18''837 S e 43°53'52''242 W, para noroeste até o ponto 66, de

coordenadas 20°18'17''659 S e 43°53'58''238 W, para noroeste até o ponto 67, de

coordenadas 20°18'16''481 S e 43°54'01''986 W, para noroeste até o ponto 68, de

coordenadas 20°18'14''768 S e 43°54'05''841 W, para noroeste até o ponto 69, de

coordenadas 20°18'12''305 S e 43°54'08''518 W, para nordeste até o ponto 70, de

coordenadas 20°18'08''022 S e 43°54'09''374 W, para nordeste até o ponto 71, de

coordenadas 20°18'00''848 S e 43°54'07''447 W, para nordeste até o ponto 72, de

coordenadas 20°17'58''093 S e 43°54'06''914 W, para nordeste até o ponto 73, de
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coordenadas 20°17'50''200 S e 43°54'03''706 W, para nordeste até o ponto 74, de

coordenadas 20°17'43''221 S e 43°53'59''062 W, para noroeste até o ponto 75, de

coordenadas  20°17'39''530  S  e  43°53'55''755  W,  para  leste  até  o  ponto  76,  de

coordenadas  20°17'39''186  S  e  43°53'55''768  W,  para  norte  até  o  ponto  77,  de

coordenadas 20°17'39''186 S e 43°53'45''506 W, para nordeste até o ponto 78, de

coordenadas 20°17'20''830 S e 43°53'45''507 W, para sudeste até o ponto 79, de

coordenadas 20°17'18''802 S e 43°53'43''094 W, para sudeste até o ponto 80, de

coordenadas 20°17'19''222 S e 43°53'42''696 W, para sudeste até o ponto 81, de

coordenadas 20°17'21''892 S e 43°53'39''520 W, para sudeste até o ponto 82, de

coordenadas 20°17'23''349 S e 43°53'37''453 W, para sudeste até o ponto 83, de

coordenadas 20°17'24''554 S e 43°53'36''659 W, para sudeste até o ponto 84, de

coordenadas 20°17'25''107 S e 43°53'35''699 W, para sudeste até atingir o ponto 01,

de coordenadas 20°17'26''982 S e 43°53'35''542 W ponto inicial desta descrição.

Justificação:  Esta  proposição  visa  acrescentar  à  Estação  Ecológica  de  Arêdes,

criada pelo Decreto nº  45.397, de 2010,  área substancial,  constituída de mais de

250ha,  representando assim  maior  proteção  à  biodiversidade e  proporcionando  a

necessária tutela estatal ao meio ambiente, prevista em nosso ordenamento jurídico.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 4.697/2013

Obriga,  no  âmbito do Estado,  o concessionário de veículo  automotor  a  notificar

pessoalmente o proprietário do veículo objeto de  recall e a ofertar gratuitamente o

reparo do vício constatado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1°  -  Sem  prejuízo  da  divulgação  em  mídia,  no  âmbito  do  Estado,  o

concessionário  de  veículo  automotor  que  celebrou  a  venda  deverá  notificar

pessoalmente,  por  meio de carta com aviso de  recebimento ou outras formas de

comunicação válidas, o proprietário de veículo automotor que tenha sido objeto de

recall pelo fabricante, importador ou distribuidor do veículo.

§ 1º -  A notificação referida no  caput deverá ser expedida, também, aos órgãos

estaduais de trânsito para fins de registro e notificação ao adquirente em caso de
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transferência de propriedade do veículo automotor.

§  2º  -  O  concessionário  de  veículo  automotor  informará  ao  órgão  estadual  de

trânsito o atendimento do recall, para fins de baixa no registro do veículo.

Art.  2º - A notificação não poderá fixar prazo limite para o exercício do direito à

solução gratuita do vício objeto do  recall, sendo direito imprescritível do proprietário

do veículo automotor exigir o reparo gratuito do vício objeto do recall sempre que ele

solicitar  qualquer  serviço  automotivo  ao  concessionário  de  veículo  automotor

integrante da rede autorizada pelo fabricante, ainda que esse concessionário não seja

o que, efetivamente, procedeu à venda do veículo.

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

Sala das Reuniões, 13 de novembro de 2013.

Liza Prado

Justificação:

1 - Do procedimento do recall

O sistema de  recall é  largamente  utilizado,  em vários  países  industrializados  e

democráticos, pelas montadoras de veículos e consiste em uma obrigação legal de

zelar pela qualidade e segurança do produto. Todavia, muitos proprietários não são

informados  da existência  do  recall,  porque muitas  vezes a  montadora  se  limita  a

divulgar  o  chamado  na  mídia,  sem  se  preocupar  em  notificar  pessoalmente  o

proprietário do veículo.

Sabe-se que o número de  recalls convocados por montadoras de veículos bateu

recorde este ano no Brasil. Portanto, trata-se de um grave problema, frequente em

nossas  relações  consumeristas  e  com  graves  consequências,  restando,  assim,

comprovada a abrangência do objeto desta proposição normativa.

Contudo, o fato é que as empresas consideram o aumento de defeitos aceitável,

porque  os  carros  hoje  têm  itens  mais  complexos.  O  problema  é  que  muitos

proprietários nem ficam sabendo dos riscos, e, por isso, não procuram os fabricantes.

A  palavra  recall,  de  origem  inglesa,  é  utilizada  no  Brasil  para  indicar  o

procedimento, previsto em lei, e a ser adotado pelos fornecedores, de chamar de

volta os  consumidores em razão de defeitos  verificados em produtos ou serviços

colocados no mercado, evitando-se, assim, a ocorrência de acidentes de consumo.
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O  chamamento  (recall),  ou  aviso  de  risco,  tem  por  objetivo  básico  proteger  e

preservar a vida, a saúde, a integridade e a segurança do consumidor, bem como

evitar prejuízos materiais e morais.

A prevenção e a reparação dos danos estão intimamente ligadas, na medida em

que o recall objetiva sanar um defeito, que coloca em risco a saúde e a segurança do

consumidor,  sendo  que  qualquer  dano  em  virtude  desse  defeito  será  de

responsabilidade do fornecedor. Nos termos do Código de Defesa do Consumidor, a

responsabilidade do fornecedor é objetiva, independentemente da existência de culpa

(arts. 12 a 14 da Lei nº 8.078, de 1990).

O recall visa, ainda, a retirada do mercado, a reparação do defeito ou a recompra

de produtos ou serviços defeituosos pelo fornecedor.

Dessa maneira, pelo fato de se tratar de produto inserido no mercado consumidor

com vício de fabricação, deve o  recall ser gratuito, efetivo e sua comunicação deve

alcançar todos os consumidores expostos aos riscos. Por isso a legislação exige que

o fornecedor faça o comunicado de forma mais ampla possível, divulgando o  recall

em jornal, rádio e TV.

Para garantir a sua própria segurança e a de terceiros, é muito importante que o

consumidor atenda ao chamado do fornecedor o mais rápido possível, para evitar a

concretização de possíveis acidentes de consumo, embora não haja data limite para

a realização dos reparos ou substituição dos produtos defeituosos.

Feito o reparo, o consumidor deve exigir e guardar o comprovante de que este foi

realizado.  Em caso de venda do bem (por  exemplo,  automóvel),  deverá repassar

esse documento para o novo proprietário.

A partir  de  17/3/2011,  a  Portaria  conjunta  nº  69,  do  Ministério  da  Justiça  e  do

Denatran,  determina no art.  4º  que “As informações  referentes às  campanhas  de

recall não atendidas no prazo de 1 (um) ano, a contar da data de sua comunicação,

constarão  no  Certificado  de  Registro  e  Licenciamento  de  Veículo”.  (Fonte:

www.denatran.gov.br e acesse “Veículo habilitação recall”).

Caso o consumidor já tenha sofrido algum dano em razão do uso de algum produto

defeituoso, deverá recorrer ao Judiciário para pleitear ressarcimento de danos morais

e materiais.
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Por essa razão, este projeto de lei, visando dar efetividade ao Código de defesa do

Consumidor, determina que o concessionário notifique pessoalmente o proprietário do

veículo, por meio de carta com aviso de recebimento.

Outra  questão  reside  no  estabelecimento  de  prazo  para  que  o  consumidor

encaminhe o veículo ao concessionário para o conserto. Trata-se de medida abusiva,

já  que a solução do vício  apontado pelo  recall é  questão,  muitas  vezes,  afeta  à

segurança do veículo.

Por  isso,  a  segunda  solução  do  projeto:  transformar  em  direito  imprescritível  o

direito ao serviço gratuito vinculado ao recall, e que poderá ser exercido sempre que

o  proprietário  solicitar  qualquer  serviço  a  um  concessionário  pertencente  à  rede

autorizada  do  fabricante,  ainda  que  tal  concessionário  não  tenha,  efetivamente,

realizado a venda.

2 - Da legalidade do projeto

O  procedimento  conhecido  como  recall está  previsto  no  art.  10  do  Código  de

Defesa do Consumidor, nos seguintes termos:

“Art.  10 - O fornecedor não poderá colocar no mercado de consumo produto ou

serviço  que  sabe  ou  deveria  saber  apresentar  alto  grau  de  nocividade  ou

periculosidade à saúde ou segurança.

§ 1° - O fornecedor de produtos e serviços que, posteriormente à sua introdução no

mercado de consumo, tiver conhecimento da periculosidade que apresentem, deverá

comunicar o fato imediatamente às autoridades competentes e aos consumidores,

mediante anúncios publicitários.

§  2°  -  Os  anúncios  publicitários  a  que  se  refere  o  parágrafo  anterior  serão

veiculados na imprensa, rádio e televisão, às expensas do fornecedor do produto ou

serviço.

§ 3° - Sempre que tiverem conhecimento de periculosidade de produtos ou serviços

à saúde ou segurança dos consumidores, a União, os Estados, o Distrito Federal e os

Municípios deverão informá-los a respeito”.

Portanto, o objeto deste projeto não compreende obrigação ilegal ou não prevista

pela legislação, mas tão somente conceder efetividade à já prevista determinação

legal  de  divulgação,  em  uma  matéria  tão  sensível,  consistente  nas  relações  de
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consumo e na segurança da população por elas afetada.

3 - Da constitucionalidade do projeto

Quanto à juridicidade, o projeto se afigura irretocável, porquanto o meio eleito para

o alcance dos objetivos pretendidos (normatização via edição de lei) é o adequado; o

assunto nele vertido inova o ordenamento jurídico; possui o atributo da generalidade;

se afigura dotado de potencial coercitividade e se revela compatível com os princípios

diretores do sistema de direito pátrio.

4 - Da juridicidade do projeto

Vários fabricantes, além de promoverem os anúncios publicitários previstos em lei,

já  possuem  a  praxe de comunicarem,  espontaneamente,  por  carta  com aviso  de

recebimento, os consumidores de seus produtos e serviços acerca do recall.

Dessa  maneira,  esta  proposição  pretende,  assim,  tornar  esse  procedimento

obrigatório  para  as  concessionárias  de  veículos  automotores,  pois  a  falta  de

comunicação efetiva pode produzir graves repercussões, especialmente nas áreas de

segurança e saúde.

A medida proposta é oportuna, pois consiste em mais uma forma de dar ciência do

recall ao  consumidor.  Ressalte-se  que  os  riscos  à  saúde  e  à  segurança  não  se

restringem ao proprietário do veículo, podendo atingir outras pessoas, motivo pelo

qual se deve dar a maior divulgação possível com vistas à reparação do defeito do

veículo.

Também é meritória a proposta contida no parágrafo único do art. 1º - comunicação

do  recall ao órgão estadual de trânsito - para que este registre a informação e dê

ciência ao adquirente no caso de transferência da propriedade do veículo, inclusive

com vistas à baixa no registro do veículo.

5  -  Da  competência  concorrente  da  União,  estados  e  Distrito  Federal  para

legislarem sobre a matéria

Sobre  a  competência  dos  estados-membros  para  legislar  sobre  o  objeto  desta

proposição, resta clara a atribuição constitucional, uma vez que o art. 24, V e VIII, da

Constituição  Federal  estabelece  como  competência  concorrente  da  União,  dos

estados e do Distrito Federal legislarem sobre consumo e responsabilidade por dano

ao consumidor:
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“Art.  24  -  Compete  à  União,  aos  Estados  e  ao  Distrito  Federal  legislar

concorrentemente sobre:

(...)

V - produção e consumo;

VIII - responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos

de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico;”.

Assim, dada a enorme relevância social da matéria, conto com o apoio dos nobres

pares à aprovação deste projeto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e Defesa do Consumidor para

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

REQUERIMENTOS

Nº 6.279/2013, do deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com o Sr. Flávio Henrique Unes Pereira pelo lançamento do

livro Regulação, fiscalização e sanção. (- À Comissão de Administração Pública.)

Nº  6.280/2013,  do  deputado  Ulysses  Gomes,  em  que  solicita  seja  formulada

manifestação de aplauso ao grupo Universidade Cultural da Universidade Federal de

Itajubá, pela menção honrosa que recebeu no II Congresso Internacional de Ciência,

Tecnologia  e  Desenvolvimento,  da  Universidade  de  Taubaté.  (-  À  Comissão  de

Educação.)

Nº 6.281/2013, da deputada Liza Prado, em que solicita seja formulado voto de

congratulações  com  a  comissão  organizadora  da  VI  Conferência  Estadual  de

Políticas Públicas sobre Drogas, com os Srs. Eros Biondini, secretário de Esportes e

da Juventude, Cloves Eduardo Benevides, subsecretário de Políticas sobre Drogas, e

com o representante do Conselho Estadual de Políticas sobre Drogas, pela realização

da referida conferência. (- À Comissão de Prevenção e Combate às Drogas.)

Nº 6.282/2013, da deputada Liza Prado, em que solicita seja encaminhado à 4ª

Superintendência Regional da Polícia Rodoviária Federal de Minas Gerais pedido de

providências para que amplie a fiscalização e o monitoramento nas rodovias federais

do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba.

Nº 6.283/2013, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso aos policiais militares que menciona, lotados na 123ª e na
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125ª Cia. PM/22º BPM, pela prisão de uma mulher com 30kg de maconha, em Belo

Horizonte.

Nº 6.284/2013, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso aos policiais militares que menciona, lotados na 180ª Cia.

PM/36º BPM, pela prisão de quatro indivíduos por tráfico de drogas e apreensão de

drogas, revólveres e dinheiro, em Vespasiano.

Nº 6.285/2013, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso aos policiais militares que menciona, lotados na 84ª Cia. PM

TM/39º BPM e na 26ª Cia. PM/39ª BPM, pela prisão de quatro indivíduos e apreensão

de uma menor e de material roubado em uma joalheria em Belo Horizonte.

Nº 6.286/2013,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no Batalhão Rotam

da  PMMG,  pela  atuação  em  operação  na  Vila  Cafezal,  em  Belo  Horizonte,  que

resultou na prisão de um homem e na apreensão de pinos para embalar cocaína,

maconha, armas, munições, adesivos, joia, relógios, dinheiro,  notebook, balança de

precisão e câmaras fotográficas; e seja encaminhado ao Comando-Geral da PMMG

pedido de providências a fim de que seja concedida aos militares recompensa pelo

relevante serviço prestado à sociedade.

Nº 6.287/2013,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações  com  os  policiais  militares  que  menciona,  lotados  no  Batalhão  de

Radiopatrulhamento  Aéreo  da  PMMG,  pela  atuação  em  ocorrência  em  que

transportaram de Belo Horizonte a Governador Valadares tecido para salvar a visão

de  um  militar;  e  seja  encaminhado  ao  Comando-Geral  da  PMMG  pedido  de

providências a fim de que seja concedida recompensa aos militares pelo relevante

serviço prestado à sociedade.

Nº 6.288/2013,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 21º Batalhão de

Polícia Militar, pela atuação em operação no Bairro Brasil Novo, em Visconde do Rio

Branco, que resultou na prisão de três homens e na apreensão de maconha, produtos

para embalagem de droga, celulares, calculadora e dinheiro; e seja encaminhado ao

Comando-Geral  da  PMMG  pedido  de  providências  a  fim  de  que  seja  concedida
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recompensa aos militares pelo relevante serviço prestado à sociedade.

Nº 6.289/2013,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 19º Batalhão de

Polícia Militar, pela atuação em operação no Bairro Taquara, em Teófilo Otôni, que

resultou na prisão de um homem e na apreensão de vasilhas, ácido bórico, álcool

absoluto,  anestésico,  balanças  de  precisão  e  maconha;  e  seja  encaminhado  ao

Comando-Geral  da  PMMG  pedido  de  providências  a  fim  de  que  seja  concedida

recompensa aos militares pelo relevante serviço prestado à sociedade.

Nº 6.290/2013,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 23º Batalhão de

Polícia Militar, pela atuação em operação que resultou na prisão de quatro pessoas e

na apreensão de cocaína em ônibus que trafegava entre Divinópolis e Formiga; e seja

encaminhado ao Comando-Geral da PMMG pedido de providências a fim de que seja

concedida recompensa aos militares pelo relevante serviço prestado à sociedade.

Nº 6.291/2013,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações com os policiais militares que menciona, lotados na 13ª Companhia

Independente da PMMG, pela atuação em ocorrência, em Formiga, que resultou na

prisão de um homem e na apreensão de drogas, arma de fogo, balança de precisão e

rádio de comunicação; e seja encaminhado ao Comando-Geral da PMMG pedido de

providências a fim de que seja concedida recompensa aos militares pelo relevante

serviço prestado à sociedade.

Nº 6.292/2013,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações com os policiais civis que menciona, lotados na 3ª Delegacia Regional

de Vespasiano, pela atuação em ocorrência, nesse município, que resultou na prisão

de um homem com 17 tabletes de cocaína bruta; e seja encaminhado à Chefia da

Polícia  Civil  pedido  de  providências  para  que  seja  concedida  aos  policiais

recompensa pelo relevante serviço prestado.

Nº 6.293/2013, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso aos policiais militares que menciona, lotados na 27ª e na

62ª  Cias.  do  25º  Batalhão  de  Polícia  Militar,  pela  apreensão  de  um  menor  por

envolvimento com tráfico de drogas, em Sete Lagoas. (- Distribuídos à Comissão de
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Segurança Pública.)

Nº 6.294/2013, da deputada Liza Prado, em que solicita seja formulado voto de

congratulações  com  o  Sr.  João  Ribas,  coordenador  do  programa  Serasa  de

Empregabilidade de Pessoas com Deficiência, que realizou a construção do primeiro

prédio do País com certificação de acessibilidade para todos os tipos de deficiência. (-

À Comissão da Pessoa com Deficiência.)

Nº  6.295/2013,  da  deputada  Liza  Prado,  em  que  solicita  seja  encaminhado  ao

Ministério do Planejamento pedido de providências para nomeação dos aprovados no

concurso do INSS (Edital nº 1/2012) para técnico da Previdência Social.

Nº  6.296/2013,  da  deputada  Liza  Prado,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à

Presidenta da República pedido de providências para nomeação dos aprovados no

concurso  do  INSS  (Edital  nº  1/2012)  para  técnico  da  Previdência  Social.  (-

Distribuídos à Comissão de Administração Pública.)

Nº  6.297/2013,  da  deputada  Liza  Prado,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à

Secretaria de Defesa Social pedido de providências para a extensão do projeto Olho

Vivo aos terminais rodoviários dos municípios do Triângulo e do Alto Paranaíba que

possuem rodovias federais em seus territórios. (- À Comissão de Segurança Pública.)

Nº 6.298/2013, do deputado Bonifácio Mourão, em que solicita seja encaminhado à

Presidenta  da  República  pedido  de  providências  para  a  execução  de  um projeto

complementar para duplicação do trecho da BR-381 que liga o Município de Belo

Oriente a Governador Valadares. (- À Comissão de Transporte.)

-  É  também  encaminhado  à  presidência  o  requerimento  do  deputado  Bonifácio

Mourão em  que  solicita  seja  atribuída  tramitação  em  regime  de  urgência  para  o

Projeto de Lei nº 4.440/2013, o qual foi publicado na edição anterior.

Oradores Inscritos

O presidente - Com a palavra, o deputado Bonifácio Mourão.

O deputado Bonifácio Mourão - Sr. Presidente, deputados, deputadas, quero iniciar

minhas  palavras  lendo  um  requerimento  que  encaminharei  à  apreciação  deste

Plenário. (- Lê:)

“Exmo. Sr.  Presidente da  Assembleia  Legislativa  do  Estado de Minas Gerais,  o

deputado que este subscreve, na forma regimental, considerando que o projeto do



961
____________________________________________________________________________

governo  federal  de  duplicação  da  BR-381  norte  só  vai  até  o  Município  de  Belo

Oriente,  na Cenibra;  considerando que os 70km restantes completam a ligação a

Governador Valadares e a outros diversos municípios; considerando, principalmente,

que  essa  ligação  conduz  ao  cruzamento,  em  Valadares,  de  duas  das  maiores

rodovias federais,  a BR-381 e a BR-116, rodovia Rio-Bahia; considerando, pois, o

estrangulamento  no  trânsito  e  no  transporte  que  prejudica  seriamente  o

desenvolvimento  da  região,  mas,  sobretudo,  contraria  a  integração  nacional;

considerando que o governo federal garantiu e a imprensa sempre divulgou que a

duplicação seria de Belo Horizonte a Governador Valadares, o que não é verdade;

considerando, finalmente, o inconformismo e o protesto do povo valadarense e da

região,  requer  seja  enviado  ofício  à  Presidência  da  República  solicitando-lhe,  em

caráter de urgência, projeto complementar duplicando o trecho restante da BR-381,

ligando Belo Oriente a Governador Valadares. Por considerar a gravidade do assunto

exposto e a premente necessidade do encaminhamento de sua solução, espero o

apoio de meus pares na aprovação deste requerimento”.

Considerando  a  presença  do  deputado  Adalclever  Lopes,  ilustre  presidente  da

Comissão  de  Transportes,  farei  a  leitura  de  requerimento  a  essa  comissão,  que

vamos protocolar posteriormente. (- Lê:)

“Exmo.  Sr.  Presidente  da  Comissão  de  Transportes,  Comunicação  e  Obras

Públicas, o deputado que este subscreve, na forma regimental, requer seja realizada

audiência  pública  dessa  comissão  na  cidade  de  Governador  Valadares  para

esclarecimento  dos  motivos  pelos  quais  a  duplicação  da  BR-381  será  realizada

somente no trecho Belo Horizonte a Belo Oriente, excluindo o traçado originalmente

previsto, compreendido no trecho Belo Horizonte a Governador Valadares. Requer,

ainda, que para o mencionado evento sejam convidadas as personalidade apontadas

no anexo, que encaminharemos oportunamente ao ilustre deputado Adalclever Lopes,

presidente da Comissão de Transporte”.

Sr. Presidente, deputados e deputadas, aproveitando a presença do deputado Hélio

Gomes, de Governador Valadares, quero dizer que a omissão do governo federal não

é só em relação a Valadares, mas também a Teófilo Otôni, aos Vales do Mucuri e do

Jequitinhonha e a todos os municípios que se encontram no caminho daqui para o
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Espírito Santo: Aimorés, Conselheiro Pena, Mantena e assim por diante. Todos estão

prejudicados pelo estrangulamento da rodovia em Belo Horizonte.

Mas o mais importante é que o governo federal mentiu ao dizer, do princípio ao fim,

que a duplicação da BR-381 seria de Belo Horizonte a Governador Valadares, o que

não é verdade: ela vai de Belo Horizonte a Belo Oriente. Se soubéssemos disso, se o

governo federal  não nos tivesse deixado com essa ilusão há mais  de  seis  anos,

quando  se  fez  o  projeto,  nós,  de  Valadares  e  de  toda  a  região,  já  estaríamos

protestando  e,  com  certeza,  já  teríamos  conseguido  alterar  o  projeto.  Mas  não;

falaram desde o início que era até Valadares, o que não é verdade.

O pior, deputado Duilio de Castro, é que a BR-381 cruza com a Rio-Bahia, a BR-

116, em Governador Valadares.

Então, por que não ligar as duas BRs, que são interesse nacional? Há um projeto

de duplicar também a Rio-Bahia, a BR-116, privatizando-a. Quando duplicar, serão

quatro pistas de Belo Horizonte até Belo Oriente, que depois se estreitarão em duas

pistas, será um corredor estreito até Governador Valadares e a BR-381 se encontrará

com  a  Rio-Bahia  duplicada.  É  um  estrangulamento  total  no  trânsito,  de

responsabilidade do governo federal.

Não sou somente eu que falo isso. A empresa Vale está realizando um seminário de

logística em transporte em todo o Brasil. Está levando professores da USP, da mais

alta  qualificação,  para  falar  sobre  logística  e  transporte.  Eles  estiveram  em

Governador  Valadares,  recentemente,  no  dia  2  de  novembro,  e  concluíram:  “É

inconcebível  não  duplicar  a  BR-381  até  Valadares,  afirma  especialista  da  USP”.

“Especialistas  da  Universidade  de  São  Paulo  -  USP -  estiveram  em  Governador

Valadares para o evento Rodada de Conversa, promovido pela empresa Vale, com

jornalistas de Valadares e Ipatinga, ontem”. Consta no jornal do dia 8 de novembro.

Eles estiveram lá, em Valadares, no dia 7. “O objetivo foi expor e debater o tema:

'Logística  no  Brasil  -  desafios  e  perspectivas'.  Os  participantes  figuram  entre  os

maiores especialistas  em logística  no  Brasil.  Segundo eles,  o  País  vive  um caos

logístico e a culpa disso seria a falta de políticas de Estado que tratem com seriedade

a questão. Rui Carlos Botter, um dos debatedores, em entrevista ao DRD chamou de

'inconcebível' a não duplicação da BR-381 até o entroncamento com a Rio-Bahia em
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Valadares”. Há um título em destaque, com letras grandes: “É um desserviço ao Brasil

não duplicar a BR-381 até Governador Valadares”.

O  deputado  Duilio  de  Castro  (em  aparte)  -  Muito  obrigado,  deputado  Bonifácio

Mourão. V. Exa. apresenta aqui uma cobrança que não é somente de V. Exa. É lógico

que, pelo trabalho que faz aqui, na Assembleia, no Estado de Minas Gerais, na região

de Valadares e no entorno, sabe do desserviço que a presidente presta ao Brasil.

Ficamos indignados e até chateados, como mineiros, ao ver uma região com uma

logística tão difícil para implantação de indústrias, como é a região cortada pela BR-

381. Mais chateados ainda nós ficamos quando a presidente fala em fazer o Anel

Rodoviário, em fazer o metrô, em duplicar a BR-381. Não sabemos quantas vezes ela

já deu a ordem de serviço para fazer essa duplicação. E nós sabemos que o caminho

para tirar o País desse terceiro mundo é aplicar recursos na infraestrutura, que são

estradas, ferrovias, infraestrutura de armazenamento, portos. E nós ficamos à deriva,

com um programa do governo,  a que não somos contrários,  mas que é somente

voltado para a área social. Nós precisamos é do desenvolvimento, porque é isso que

leva o Brasil para o primeiro mundo. É isso que faz a diferença para que as pessoas

saiam de um país do terceiro mundo.

Infelizmente, assistimos a isso todas as vezes. Já virou até novela ela vir a Minas e

dizer que vai fazer essa duplicação. Eu, muitas vezes, passo por aquela região, ao ir

a alguma cidade em que trabalhamos, e me deparo com um controle de tráfego. A

cada 5km há um “pardal” para multar. Eles são instalados para fazer uma fábrica de

multas com o controle de velocidade. Daí, pensamos: onde a presidente quer chegar

controlando uma BR por meio de “pardais”? Que empresa quer investir na região, já

que não tem como escoar seu produto, que fica cada vez mais caro devido a essa

logística de transporte?

Então,  infelizmente,  essa é  a  realidade de um país  que tem um orçamento  de

R$2.500.000.000.000,00. É bom que a população saiba: o Brasil tem um orçamento

de R$2.500.000.000.000,00. Se perguntarmos hoje sobre uma obra significativa, seja

rodoviária, seja ferroviária, seja qualquer outra, relativa a essa infraestrutura de que

precisamos,  não  há  nenhuma.  Portanto,  Minas  Gerais,  infelizmente,  dentro  da

Federação, não está incluída na divisão e distribuição de recursos. Muito obrigado,
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deputado.

O deputado Bonifácio Mourão - Agradeço o aparte do ilustre deputado Duilio de

Castro. É isso, deputado. A Constituição Federal, nossa lei máxima, fala que uma das

atribuições fundamentais do governo é buscar a igualdade entre as pessoas e as

regiões. Pergunto à Presidência da República: fazer a duplicação da BR-381 até Belo

Oriente,  e  de  Belo  Oriente  a Governador  Valadares fazer  apenas  melhorias,  sem

considerar toda a importância dessa cidade e de tantas outras que estão além de

Valadares, é buscar a igualdade entre regiões? Por que fazer a duplicação somente

até  Belo  Oriente?  É  porque  lá  existe  a  Cenibra? É  porque  em  Ipatinga  existe  a

Usiminas? E Governador Valadares, uma cidade de 300 mil habitantes? E as outras

cidades: Teófilo Otôni, que está no Mucuri; as cidades do Vale do Jequitinhonha; as

cidades que ficam na direção da BR-259 - Aimorés, Conselheiro Pena; as outras que

ficam no prosseguimento da BR-381 - Mantena e tantas outras? Será que elas não

fazem parte desse projeto de igualdade regional? Por que a Constituição Federal

determina uma coisa, e este governo teima em fazer outra?

Então estamos, nesta  tribuna,  Sras.  Deputadas e Srs.  Deputados,  levantando a

nossa voz como representante  de  Governador  Valadares,  cidade onde obtivemos

mais de 40 mil votos nas últimas eleições para deputado estadual. Representamos,

portanto,  a  região  e  estamos  fazendo  nosso protesto  contra  esse  descaso,  esse

menosprezo  do  governo  federal  com  a  minha  cidade,  com  a  nossa  Governador

Valadares, com todas as cidades da região. E mais: protestamos contra o absurdo de

não se promover a ligação de duas das maiores rodovias federais do País, a BR-381

e a BR-116, Rodovia Rio-Bahia, que se encontram exatamente dentro do Município

de Governador Valadares. Esse estrangulamento com certeza custará caro ao futuro

do  País.  Todas  as  pessoas  que  saírem  de  São  Paulo  em  direção  ao  Nordeste,

quando chegarem a  Belo  Oriente  e tiverem de ir  para Governador  Valadares,  ao

seguirem pela Rio-Bahia em direção ao Nordeste, encontrarão um estrangulamento

entre Belo Oriente e Governador Valadares. Isso é intolerável em qualquer projeto;

em qualquer proposta justa, honesta e inteligente de um governo. Muito obrigado aos

senhores.

O presidente - Com a palavra, o deputado Paulo Guedes.



965
____________________________________________________________________________

O deputado Paulo Guedes* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados,

público  presente  e  todos  os  mineiros  e  mineiras  que  nos  acompanham  pela  TV

Assembleia em diversas cidades de Minas Gerais. O que me traz a esta tribuna é um

assunto de que, há mais de um ano, estamos tratando no Plenário desta Casa e em

várias comissões. Porém, até o momento, o governo e a Secretaria de Educação se

mantêm em silêncio, e não entendemos por quê. Refiro-me aos desmandos, à falta

de respeito com a coisa pública, à politicagem, à perseguição, ao assédio moral e

sexual de um sujeito que, por indicação política e irresponsável, ainda se mantém à

frente da Superintendência Regional de Ensino de Januária.

Mesmo depois  de  a  Comissão  de  Direitos  Humanos  ter  ido  à  cidade e  ouvido

relatos  de  mais  de  100  servidores  que  estão  sendo  humilhados  nessa

superintendência, com perseguição, assédio moral e sexual; de esse superintendente

chegar  a  Januária  por  indicação  política  e  fazer  da  superintendência  um  curral

eleitoral  de politicagem de baixo calão; de inúmeros abaixo-assinados de diversos

segmentos  da  sociedade  de  Januária  e  da  região  chegarem  a  esta  Casa,  às

Comissões de Educação e de Direitos Humanos; e de todos esses relatos enviados

ao governador do Estado e à secretária de Educação. Mas, até o momento, o que a

Secretaria de Educação tem feito... Não sei se é a própria secretaria que tem feito,

porque os documentos que publicam na imprensa de Januária, minha querida Estela

e João, que trabalham na superintendência e estão nos acompanhando aqui hoje,

como se fossem publicações oficiais do Estado e que enviam às escolas não têm a

assinatura da nossa secretária de ensino de Minas Gerais. Esse é mais um caso a a

ser apurado. Se esse superintendente, que é capaz de tudo, como assediar moral e

sexualmente servidores da superintendência, é capaz também de, às vezes, inventar

documentos em nome da Secretaria de Educação.

Então fica aqui mais uma denúncia, minha querida secretária Maria Lúcia Gazzola.

Não é possível, Sra. Secretária, que, diante de tantas evidências, erros e desmandos

cometidos por esse superintendente de Januária, que a Secretaria de Educação de

Minas  não  abra  uma  sindicância  séria  para  apurar  o  que  vem  acontecendo  em

Januária.

As  lideranças  da  cidade,  de  todos  os  setores,  têm-nos  cobrado  diariamente
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providência.  Este  parlamentar  usou  desta  tribuna  diversas  vezes  para  denunciar

esses desmandos cometidos lá. Representante desta Casa, a Comissão de Direitos

Humanos esteve em Januária e ouviu os relatos. Lá estavam presentes os deputados

Vanderlei Miranda, Rogério Correia, Tadeuzinho e vários outros deputados, inclusive

o deputado Duarte Bechir, presidente da Comissão de Educação desta Casa. Mesmo

assim, diante de tantas evidências... Agora estão fazendo comício dentro das escolas,

deputado Carlos Pimenta. Há 15 dias, os alunos da Escola Caio Martins iam fazer

uma prova, mas tiveram de esperar um helicóptero descer no pátio da escola com

dois  deputados para fazerem um comício de distribuição de sementes,  dentro  da

escola, com esse superintendente a tiracolo.

Minha  cara  secretária  de  Educação,  isso  precisa  ser  resolvido,  providências

precisam ser  tomadas.  Não é  possível  que o Norte  de  Minas  seja  tratado dessa

forma,  que a educação em nossa região seja tratada dessa forma, com descaso.

Temos  os  piores  índices  de  desenvolvimento  da  educação  do  Estado.  Essa

superintendência, a vida inteira, foi usada para fazer política barata.

E agora, a cada ano, em vez de dar um passo adiante, renovar, de inovar, estamos

dando um passo para trás ao colocar na superintendência um politiqueiro, um sujeito

sem  moral,  um  sujeito  acusado  de  pedofilia,  um  sujeito  acusado  pelos  próprios

servidores de assédio sexual dentro da superintendência. E a senhora secretária não

toma  nenhuma  medida,  e  o  senhor  governador  não  faz  nada  diante  de  tanta

irresponsabilidade  cometida  por  esse  sujeito.  Esperamos  agora  que,  pelo  menos

depois de ser notificado pela Comissão de Direitos Humanos, o Ministério Público

tome  alguma  providência,  porque  a  sociedade  de  Januária  está  perdendo  a

paciência.

Então fica aqui,  mais uma vez, nosso relato das gravidades cometidas por esse

superintendente, que, aliás, ao fazer política barata, proíbe pessoas de entrar nas

escolas. Nesses dias, o deputado Rogério Correia foi até Itacarambi fazer a entrega

de instrumentos musicais de uma fanfarra que ele doou dos recursos de sua emenda

para o caixa escolar. Mas, por ordem desse superintendente, a escola foi trancada

para  que  o  deputado não entrasse,  mas  ao mesmo tempo esse superintendente

desce de helicóptero com o deputado Arlen Santiago e o deputado Zé Silva fazendo
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comício para distribuir sementes durante o expediente escolar, e ninguém fala nada.

E a secretária de Educação não toma providência. Então vim a esta tribuna mais uma

vez denunciar essa falta de respeito, essa imoralidade que estão cometendo contra

os educadores, contra os alunos e toda a nossa sociedade do Norte de Minas da

Superintendência Regional de Ensino de Januária.

Para terminar, queria discordar um pouco da fala do líder do Governo desta Casa,

deputado Bonifácio Mourão, e de algumas pessoas que o apartearam ao dizer que o

governo federal não tem obras de relevância em Minas Gerais. Acho que ou o líder

Mourão está com problemas de visão,  juntamente com quem o aparteou,  ou não

conhece o Estado, porque as obras que existem em Minas, quase em sua totalidade,

são do governo federal.  E só não existem mais obras,  deputado Carlos  Pimenta,

porque  a  morosidade  e  a  burocracia  ambiental  deste  estado  é  uma  coisa  de

desanimar.  Ao lembrar  que a Barragem de Berizal,  iniciada há 20 anos,  continua

paralisada por falta de licença ambiental, por picuinha de alguns órgãos, de alguns

xiitas,  que,  em  todo  relatório,  em  todo  estudo  que  é  feito,  pedem  estudos

complementares. Parece que há um ajeitar com as empresas que fazem projetos,

porque todo projeto que se faz não presta. E o dinheiro público indo para o ralo, a

burocracia enrolando, e o povo do Norte de Minas passando sede. Vinte anos para

uma licença, e essa licença não sai. E a obra de Berizal continua paralisada.

Há 30 anos estamos tentando a ordem de serviço da Barragem de Congonhas, que

vai garantir o abastecimento de água para Montes Claros e várias cidades do Norte

de Minas, mas a burocracia ambiental também não deixa. Demorou 50 anos para

concederem  a  licença  de  Jequitaí,  que  agora  está  sendo  feita  com  recursos  do

governo federal. E este, no Norte de Minas, ainda faz uma série de obras, como rede

de  esgoto  em  todas  as  cidades  da  calha  do  São  Francisco,  mais  de

R$500.000.000,00 investidos.

Na secretaria  que o ex-governador Aécio Neves criou com o nome de Norte de

Minas,  Vales  do Jequitinhonha e do Mucuri,  a  Sedvan,  eles  nunca colocaram um

tostão. O orçamento da secretaria para este ano não chega a R$10.000.000,00. Ela

sobrevive  exclusivamente  de  repasses  federais.  Neste  ano,  só  o  Ministério  da

Integração Nacional já aportou mais de R$1.000.000.000,00 para obras no Estado.
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Mas há dois anos estão com o dinheiro, mas não conseguem furar um poço. São de

uma incompetência  que  não  dá  para  suportar.  Há  dois  anos,  o  governo  federal

colocou R$200.000.000,00 na Sedvan para resolver o problema da seca no Norte de

Minas e no Vele do Jequitinhonha, mas até agora não fizeram nada. Colocou uma

série de recursos na Copasa para fazer rede de esgoto e estação de tratamento.

Enfim, se formos enumerar as obras dos programas Minha Casa, Minha Vida e Luz

para Todos, as obras de rodovia, os recursos do PAC para uma série de obras no

Estado, será inadmissível que deputados venham a esta tribuna dizer que o governo

federal não faz obras em Minas Gerais.  Eu proponho o desafio de fazermos uma

planilha dos investimentos e obras do governo federal que acontecem em Minas em

comparação com as obras do governo do Estado. Aliás, o governo do Estado, nos

últimos anos, quando resolve fazer alguma coisa, precisa pedir bênção aos órgãos

internacionais, porque o choque de gestão e de enganação quebrou Minas Gerais.

Eles  assumiram  este  Estado  há  10  anos  com  a  dívida  de  R$14.000.000.000,00,

somando as dívidas interna e externa. Só a dívida externa que contraíram para fazer

algumas  obras  já  soma  R$19.000.000.000,00,  e  a  interna  chega  a  mais  de

R$60.000.000.000,00. Ou seja, o choque de gestão quase multiplicou a dívida de

Minas em oito vezes.

Nesse  período,  eles  conseguiram  a  proeza  de  achatar  o  salário  de  todas  as

classes,  de  perseguir  professores  com  o  pior  salário  pago  em  todo  o  País,  de

sucatear a educação e a saúde, de humilhar os servidores da segurança pública.

Esta, em Minas Gerais, é uma vergonha. Falta tudo nas delegacias do interior, desde

escrivão a delegado, falta até material de consumo; viaturas, nem se fala. Esse é o

choque de gestão.

Será esse o exemplo de continuar pedindo bênção aos organismos internacionais,

como era na época de FHC, quando o Brasil não podia fazer nada sem perguntar ao

FMI? É esse o modelo de gestão que Aécio quer que volte para o Brasil,  ou é a

independência conquistada pelo governo do presidente Lula e da presidenta Dilma?

Independência com superávit primário, com respeito e salários, com a geração de 22

milhões de empregos com carteira assinada, com 40 milhões de pessoas retiradas da

pobreza e que hoje têm dignidade, por meio de programas sociais, como o Pronatec
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e o ProUni, que dão oportunidade para quem nunca pôde fazer um curso técnico nem

entrar numa faculdade.

Essa é a diferença de gestão, de governar para todos. Desse modelo arcaico e

atrasado do PSDB, que quebrou o Brasil e Minas Gerais, não queremos ter nenhuma

lembrança. Essa lembrança maldita de FHC e de Aécio em Minas está acabando.

Está chegando ao fim esse ciclo vicioso de governar para poucos. Temos de governar

para todos, e isso aprendemos com o presidente Lula e a presidenta Dilma. Muito

obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O presidente - Com a palavra, o deputado Rômulo Viegas.

O deputado Rômulo Viegas* - Boa tarde, deputado Vanderlei Miranda, que nesta

tarde nos brinda com a presidência da Assembleia de Minas. Cumprimento, ainda, os

demais deputados e deputadas, todos os que nos acompanham e o público que nos

visita.

Sr.  Presidente,  caros  colegas,  venho  trazer-lhes  um  tema  extremamente

preocupante para todos nós. Como eu, alguns deputados já tiveram a oportunidade

de exercer o cargo de prefeito. Um artigo do jornal  Estado de Minas  chamou-me a

minha atenção. É um quadro extremamente preocupante.

O texto traz o seguinte: “Prefeituras vão fechar as portas. Os prefeitos do Norte de

Minas anunciaram que, no dia 14, vão fechar as portas das prefeituras em protesto

contra a queda do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - e o bloqueio de

recursos dos municípios para quitar débitos com o Instituto Nacional de Seguridade

Social  -  INSS  -  ,  herdados  de  gestões  anteriores.  A decisão  foi  tomada  pelos

administradores  que  integram  a  Associação  dos  Municípios  da  Área  Mineira  da

Sudene - Amams -, como forma de chamar a atenção do governo federal”.

Segundo levantamento da Amams, diante das dificuldades financeiras, os prefeitos

empossados em janeiro -  grande parte deles,  deputado Braulio  Braz -  tiveram de

demitir cerca de 2 mil servidores. Dos 93 municípios do Norte de Minas, apenas 30%

estão conseguindo fazer o repasse para as câmaras municipais até o dia 20 de cada

mês. A expectativa é que o movimento venha a contar com a adesão de quase 100

prefeituras.
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Ora, com as sedes dessas prefeituras fechadas, os prefeitos vão lançar em Montes

Claros  um  manifesto  dos  municípios,  direcionado  a  parlamentares  e  ao  governo

federal,  deputado Carlos  Pimenta,  relatando  a  crise  e  cobrando  soluções.  Foram

convidados para o encontro dirigentes da Associação Mineira de Municípios - AMM -

e da Confederação Nacional dos Municípios - CNM.

Simultaneamente os prefeitos querem motivar os governadores a tomar a mesma

atitude,  deputado Bonifácio Mourão.  É muito simples  vir  aqui,  à  tribuna,  criticar  o

governador Anastasia e o Senador Aécio Neves, falar como se o Brasil fosse o país

das  maravilhas,  falar  de  segurança  pública.  Os  mineiros  que  nos  acompanham

precisam prestar atenção numa coisa muito séria. De 100% dos presos colocados

nas penitenciárias mineiras, 90% cometeram crimes federais, tráfico de drogas e de

armas, e quem paga a conta é o governo de Minas. O governo federal dá zero, zero,

zero de contribuição financeira para a segurança pública dos estados. Depois vêm à

tribuna falar em segurança. Os prefeitos estão reclamando da alta concentração de

recursos nas mãos do governo federal. O modelo, sim, tem de ser mudado.

Não viemos aqui para agredir pessoas nem para falar mal de quem quer que seja.

Queremos colocar fatos reais, deputado Bonifácio Mourão. Com a regulamentação da

Emenda  nº  29,  governos  estaduais  e  prefeitos  foram  obrigados  a  colocar  mais

dinheiro  para  a  saúde.  O  governo  federal,  líder  Mourão,  colocou  quanto?  Nada,

absolutamente nada. É muito fácil chegar aqui e falar.

Veremos  outro  artigo  da  economia  brasileira.  O  prefeito  da  cidade  de  São

Francisco, no Norte do Estado, lamenta a situação. Um médico, pela primeira vez

mexendo  com  política,  obteve  90%  da  votação  do  eleitorado  da  cidade  dele.

Lamentavelmente, ele está extremamente decepcionado. Vamos continuar. Não sou

eu que estou dizendo. Ficam dizendo que Minas censura a imprensa, que Minas faz

isto e aquilo. Não! Está aqui o artigo do Estado de Minas, em que se lê: “Uma gestão

desastrosa. Os fatos insistem em desmentir o discurso do governo federal. Não se

trata, agora, de interpretação pessimista. A verdade é que vão muito mal as contas

públicas do País, divulgadas ontem pelo Tesouro Nacional e pelo Banco Central”.

Dizer que Minas Gerais tem uma dívida enorme é tentar enganar a plateia. A dívida

é de todos os estados brasileiros, não só de Minas Gerais. A maioria das prefeituras
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brasileiras devem à União. Não vou culpar o atual governo. Não faço esse tipo de

coisa, não falo mal de pessoas. O que temos de mostrar é a realidade dos fatos.

O deputado Bonifácio Mourão (em aparte) - Deputado Rômulo Viegas, V. Exa. está

revelando verdades oportunas e utiliza esta tribuna para fazê-lo. Vamos utilizar deste

aparte  para  concordar  com  V.  Exa.  Na verdade,  estados  e  municípios  brasileiros

estão de pires nas mãos.

Hoje  mesmo,  na  Cidade  Administrativa,  o  governador  Anastasia,  em  seu  belo

pronunciamento, deputado amigo Dalmo Ribeiro, lembrava que o governo federal, na

área, por exemplo, da saúde, bem abordada por V. Exa., há alguns anos participava

com 60% dos recursos do SUS, destinados a hospitais, postos de saúde, programas

de saúde de família e assim por diante; os municípios participavam com 40%. Hoje,

municípios e estados participam com 60%, e o governo federal, com 40%. Da mesma

forma, há alguns anos - não estou me referindo diretamente ao atual governo, o atual

governo é o principal culpado porque não alterou nada nesse sentido. Da mesma

forma,  há alguns anos, as contribuições representavam 10% dos impostos gerais.

Hoje a situação é inversa. Os impostos estão representando 10% das contribuições.

E qual  é o problema no que estou falando? É exatamente o enfraquecimento de

estados  e  municípios,  porque  estados  e  municípios,  conforme  V.  Exa.  sabe,

participam no FPE e no FPM dos impostos, e não das contribuições. Por isso é que

70% das contribuições de todos os impostos arrecadados no País ficam em Brasília.

E  27  estados  e  mais  de  5.500  municípios  ficam  com  os  outros  30%.  Daí,  as

consequências que V. Exa. está mostrando através do seu pronunciamento.

Precisamos, deputado Rômulo Viegas, sem nenhum adiamento, sem protelar nada,

sem fazer como a presidenta Dilma Rousseff acabou de fazer, a emenda popular para

inserir 10% para a saúde em nível federal. Já foi negada, já não existe. Os estados

são obrigados a contribuir, pelo menos, com 12%; os municípios com, pelo menos,

15%; e o governo federal, deputado Neider, nada - V. Exa., que é médico -, não tem

obrigação  legal  nenhuma.  Como é  que  pode,  se  os  70% arrecadados  estão  em

Brasília? Como é que pode?

Precisamos, deputado Rômulo Viegas - para encerrar nosso aparte e agradecendo

a V. Exa. - fazer imediatamente um novo pacto federativo neste país.
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O deputado Rômulo Viegas* - Muito obrigado, deputado Bonifácio Mourão. Mas um

artigo  da  Folha  de  S.  Paulo  diz  que  o  experimentalismo  econômico  do  governo

federal  trouxe uma conta indigesta para estados e municípios:  menor  controle de

gastos, aumento desmedido de crédito público e intervencionismo setorial excessivo.

Não  levaram  a  nenhuma  aceleração  do  crescimento;  ao  contrário,  minaram  a

confiança de investidores e consumidores, e daí resultou inflação. O Banco Central

agora já está com a Selic a 9%.

É  muito  fácil,  deputado  Dalmo Ribeiro,  chegar  aqui  e  falar  mal  do  governo  do

Estado, como se o Brasil estivesse às mil maravilhas. Olhe a situação das estradas,

olhe a segurança das nossas fronteiras, olhe a saúde do Brasil. Querem que prefeito

e governador resolvam os problemas, e me pergunto: como?

Mas  estamos  fazendo  o  dever  de  casa.  Governador  Anastasia,  quero  hoje

publicamente parabenizá-lo e a toda a sua equipe nessa entrega de mais veículos

para  a  saúde,  na  inauguração de hospitais  regionais,  mesmo nesta  escassez de

recursos. Prefeitos a ponto de fechar as portas, e vêm falar mal de pessoas? Não

falem mal de pessoas aqui, façam debates políticos, não citem nomes. Isso é falta de

ética.

Não agridam as pessoas. Respeito a presidenta Dilma, mas acho que o governo

dela... Está aqui: “Inflação indigesta”, não sou eu quem está falando, é a Folha de S.

Paulo, para não falar que é a imprensa mineira. Está aqui: investidores internacionais

não querem mais atribuir credibilidade ao Brasil; os investimentos estão fugindo; a

indústria  brasileira  está  perdendo  espaço;  há  queda  na  indústria;  há

desindustrialização da indústria. Oh! É só Minas Gerais que tem defeito - o Brasil não

tem defeito algum.

O deputado Dalmo Ribeiro Silva (em aparte) - Muito obrigado, deputado Rômulo

Viegas. Gostaria de parabenizá-lo por seu pronunciamento, que vem em momento

muito oportuno, exatamente em sintonia com a preocupação de todos os prefeitos de

Minas  Gerais  e  do  Brasil  que  estão  anunciando  agora  o  fechamento  de  suas

prefeituras porque já não aguentam mais esperar, aguardar e sonhar com recursos do

governo federal.

Sabemos da dificuldade do administrador  público. As  ações do governo federal,
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prometidas  aos  nossos  municípios  mineiros  e  brasileiros,  não  chegam  aos

municípios, aos gestores, porque a política se concentra exclusivamente em Brasília,

somente para as decisões maiores da Presidência da República, trazendo maiores

estragos aos nossos municípios. É necessário falarmos, sim, porque ninguém põe a

mão nessa ferida. A presidenta da República deveria curvar-se e entender que os

municípios estão passando por dificuldades e dar a eles condições de enfrentamento,

dar a eles o mecanismo necessário para a sobrevivência de suas administrações.

Quero  me  unir  a  V.  Exa.,  a  exemplo  do  que  fizemos  hoje  na  manhã,  com

investimentos extraordinários em mais de 430 municípios. O governo de Minas está

dando a  atenção  necessária  aos  hospitais,  à  saúde básica  e  principalmente  aos

municípios, independentemente de cor partidária. Sabemos que o nosso governador

carrega acima de tudo o regime republicano, não somente nas ações da saúde, mas

em tantas outras ações por ele praticadas.

Vou encerrar, mas é necessário tratarmos do pacto federativo. O deputado Mourão,

grande  constitucionalista  que  é,  relator  da  nossa  Constituinte,  desde  o  primeiro

momento,  com  seu  discurso,  manifestou  neste  Plenário  a  necessidade  de

trabalharmos para que o pacto federativo seja respeitado. Lamentavelmente, vai-se

mais um mandato, e o governo federal se nega a repartir o bolo tributário, dividir com

os municípios mais pobres, a exemplo do que V. Exa. disse a respeito dos prefeitos

que estão com o pires nas mãos. Parabéns.

O deputado Rômulo Viegas* - Muito obrigado, deputado Dalmo Ribeiro. Vou mais

além: acho que a situação de Minas está muito melhor do que a da maioria dos

estados brasileiros. Foi o 1º lugar em índice de educação. A revista Valor vai fazer a

matéria, e vamos lê-la aqui. Caros amigos, assessor Carlos Navarro, vamos ler aqui

os índices de Minas Gerais e mostrar que nosso governo, o governador Anastasia e o

senador  Aécio  Neves,  que  plantou  essa semente,  brilharam no  Estado.  Olhem  o

Proacesso; olhem a ética do governo de Minas; olhem a credibilidade do governo de

Minas nos organismos internacionais.

Então, não podemos admitir isso. Temos orgulho de defender o governo do PSDB.

Temos orgulho de defender o senador Aécio Neves. Temos orgulho de defender o

governador Anastasia. Sim, o nosso governo fez, faz e vai fazer diferença - quem
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sabe, nos próximos anos, no comando desta nação. Portanto, confiem na política do

PSDB, confiem no governador Anastasia e na bandeira do senador Aécio Neves, que

é honrar o pacto federativo.

Quero parabenizar V. Exa., deputado Dalmo Ribeiro, porque foi o autor da frente

parlamentar  a  favor  da  indústria  mineira,  que  está  precisando  de  mais  apoio  do

governo federal.  Lamentamos a desindustrialização do Brasil.  Mas quero encerrar

mandando um abraço ao governador Anastasia e ao senador Aécio Neves, porque

temos orgulho de pertencer à base do PSDB na Assembleia de Minas.

* - Sem revisão do orador.

Registro de Presença

O presidente (deputado Vanderlei Miranda) - Quero saudar e registrar a honrosa

presença  de  alunos  do  Colégio  Estadual  Maestro  Villa  Lobos,  que  estão

acompanhando os trabalhos do nosso Plenário. Ali estão os futuros construtores e

construtoras da nossa nação. Obrigado pela presença.

Questão de Ordem

O  deputado  Sargento  Rodrigues  -  Sr.  Presidente,  considerando  que  o  nosso

Plenário encontra-se apenas com 12 deputados presentes, peço o encerramento da

reunião.

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 2º turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 31/2012 e dos Projetos de Lei

nºs 615, 690, 2.176, 2.504 e 2.580/2011 e 3.704, 3.977, 3.978, 4.037, 4.038, 4.039 e

4.108/2013 e, em 1º turno, dos Projetos de Lei nºs 1.066/2011 e 3.365/2012, 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 615/2011, foi apresentada uma emenda do deputado Rômulo Viegas, que recebeu

o nº 1 e que, nos termos do § 4º do art. 189 do Regimento Interno, será submetida a

votação independentemente de parecer, em momento oportuno.

- O teor da emenda apresentada é o seguinte:
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EMENDA Nº 1 AO PROJETO DE LEI Nº 615/2011

Suprima-se o parágrafo único do art. 4º.

Sala das Reuniões, 13 de novembro de 2013.

Rômulo Viegas

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 14, 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 29ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 12/11/2013

Presidência do Deputado Neider Moreira

Sumário:  Comparecimento  -  Abertura  -  1ª  Parte:  Ata  -  Questões  de  Ordem  -

Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os deputados e as deputadas:

Neider Moreira - Alencar da Silveira Jr. - Almir Paraca - Ana Maria Resende - André

Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Antonio Lerin - Arlen Santiago -

Bonifácio Mourão - Carlos Pimenta -  Celinho do Sinttrocel -  Dalmo Ribeiro Silva -

Duarte Bechir  -  Fábio Cherem - Glaycon Franco -  Gustavo Corrêa -  João Leite -

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

Henrique - Luiz Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Mário Henrique Caixa - Neilando

Pimenta - Paulo Guedes - Rogério Correia - Romel Anízio - Rômulo Veneroso - Sávio

Souza Cruz - Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Tony Carlos - Zé

Maia.

Abertura

O presidente (deputado Neider Moreira) - Às 20h7min, 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 Carlos Pimenta, 2º-secretário  ad hoc,  procede à leitura da ata da

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Questões de Ordem

O deputado Rogério Correia - Presidente, não entendi o motivo dessa convocação,

principalmente porque não houve mobilização por quórum. Parece-me que a intenção

do governo - falo governo porque a Assembleia Legislativa hoje é comandada pelo

governador do Estado - é contar prazo para que não façamos a discussão do projeto

da Mesa desta Casa, que quer diminuir o espaço de debate por meio da mudança do

Regimento Interno. Esse projeto nunca entra na discussão. Antes dele vem uma série

de votações, em turno único, de indicação, em que sabemos não haverá quórum. Aí

não entramos na discussão do essencial, a mudança do regimento, e não podemos

usar  a  tribuna  para  fazê-lo  porque  a  reunião  acabará  antes  disso.  Já  são  seis

reuniões sem que seja debatida a mudança do regimento desta Casa. E entraremos,

na semana  que vem,  mudando  o  Regimento  Interno desta  Casa Legislativa,  que

funciona há  anos  e  anos,  sem  travar  um  debate  na  tribuna da  Assembleia.  Não

haverá debate. Essa é uma manobra que o governo faz, ao armar essa pauta. Na

pauta  há  votação  em  turno  único  de  indicação.  Evidentemente,  se  alguém  pedir

verificação,  não  a  terá.  O  projeto  em  pauta,  o  único  em  que  há  o  interesse  de

discussão e que está contando prazo, nem sei onde está. Deve estar no final, e há

vários projetos de lei. Com isso se evita o debate do Regimento Interno. O governo

dará uma ordem aos seus deputados para votarem a alteração do Regimento Interno

desta Casa na marra. Pelo que vi no regimento, haverá uma diminuição do espaço

para o debate em torno das questões. Se já temos pouco espaço, teremos menos

ainda. Ao abrir esta reunião, estamos contando mais uma reunião sem o debate do

Regimento Interno. Não há como fazer isso. Ao mesmo tempo, nas comissões,  o

governo está tentando acabar  -  e vai  acabar  aqui,  no Plenário - com o fundo de

previdência  dos  servidores.  O  governo  está  metendo  a  mão  na  poupança  dos
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servidores, no fundo de previdência. O governo está acabando com o Instituto de

Terras e com a hipótese de ajudar na reforma agrária no Estado de Minas Gerais. Ele

está criando um outro tipo de previdência suplementar sem nenhum debate real - o

projeto  chegou  na  semana  passada.  Hoje  estiveram  aqui  os  servidores  e  os

trabalhadores  rurais.  Então tudo  isso  está  sendo  aprovado  a  toque de caixa nas

comissões. No Plenário o debate não é feito. A forma de não fazer o debate é uma

pauta enorme, em que,  no primeiro projeto em votação,  não há quórum. Se pelo

menos tivessem colocado apenas um projeto para discussão - e o que eles querem é

que não haja discussão -, que diz respeito ao Regimento Interno, poderíamos fazer

esse debate, mas isso não aconteceu. O que interessa é uma cortina de fumaça,

depois o Regimento Interno virá. Quero dizer aos deputados da base do governo que

enfraquecer a possibilidade de debate, na Assembleia Legislativa, não enfraquece

apenas a oposição. Isso também enfraquece o Parlamento - talvez ou principalmente

o  Parlamento.  Ao  enfraquecer  o  debate,  há  também  um  enfraquecimento  da

possibilidade de a própria base do governo dialogar  com o  governo.  Os próprios

deputados do governo ficam desnecessários. Sem uma oposição que possa debater

as questões, a base do governo também não fará isso. Se a oposição também não

faz, o governo passa a não precisar nem da base nem da oposição, não precisa de

Parlamento. Sem debate político, fica mais fácil a relação do governo ser autoritária.

Diz-se muito que o Regimento Interno da Casa é democrático, que permite, mas ele

não permite - por exemplo, a manobra que está sendo feita aqui para não se discutir

o Regimento Interno. Gostaria de pedir a V. Exa. - pois hoje não temos o presidente -

que,  na  próxima  reunião,  coloque  somente  esse  projeto.  Precisamos  iniciar  um

debate.  Temos  de  ter  pelo  menos  a  chance  de  ocupar  a  tribuna  para  discutir  o

regimento,  que  já  está  contando.  Não  sei  se  é  a  terceira  reunião  do  projeto  do

regimento da Casa,  e só há mais três. Não há como eu ocupar  a tribuna e falar

durante uma hora sobre esse projeto, do qual eu tenho tanta coisa a dizer. Com uma

pauta como essa, é impossível fazer o debate. Solicito a V. Exa. que apresente ao

presidente da Casa, que é o responsável pela pauta, solicitação para que na próxima

reunião coloque em pauta apenas esse projeto, para que centralizemos nele o debate

sobre o que acontecerá. Até porque chegar na próxima semana e votar um regimento



978
____________________________________________________________________________

sem  que  tenhamos  sequer  usado  a  tribuna  será  uma  imposição  muito  grande.

Verificando que não há quórum, Sr. Presidente, peço que termine, melancolicamente,

esta reunião.

O presidente - A título de informação, deputado Rogério Correia, semana passada

houve uma reunião  da Mesa em que  discutimos,  de  maneira  muito  democrática,

algumas  modificações  propostas  do  Regimento  Interno  da  Assembleia,  que  julgo

absolutamente  fundamental  para  o  funcionamento  da  Casa.  Realmente,  algumas

questões precisam ser aprimoradas e colocadas no contexto da contemporaneidade.

Mas  digo  que  o  relator  do  projeto  de  resolução,  deputado  Hely  Tarqüínio,  está

absolutamente aberto a sugestões e à discussão a respeito dessas questões, que

julgo  absolutamente  importantes.  Concordo  com V.  Exa.  Tenha certeza  de  que o

deputado Hely Tarqüínio está absolutamente disposto a sentar, a discutir sobre essas

questões  e,  num  processo  de  convencimento,  fazer  alterações  que  se  mostrem

necessárias.  Digo  a  V.  Exa.  que  faça  essa  interlocução  com  o  deputado,  que,

seguramente, terá oportunidade de usar a tribuna e se referir ao projeto.

Encerramento

O presidente - A presidência  verifica, de plano, a inexistência de quórum para a

continuação  dos  trabalhos  e  encerra  a  reunião,  convocando  as  deputadas  e  os

deputados para as extraordinárias de amanhã, dia 13, às 9 e às 20 horas, nos termos

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

ordem do dia já anunciada. Levanta-se a reunião.

ATA DA 30ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 13/11/2013

Presidência do Deputado Neider Moreira

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata - Inexistência de quórum para a

continuação dos trabalhos - Palavras do Presidente - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os deputados e a deputada:

Adelmo  Carneiro  Leão  -  Neider  Moreira  -  Adalclever  Lopes  -  André  Quintão  -

Antônio Carlos Arantes - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão - Braulio Braz - Cabo Júlio
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- Carlos Pimenta - Celinho do Sinttrocel - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Duarte

Bechir - Elismar Prado - Fabiano Tolentino - Fábio Cherem - Gustavo Corrêa - Hélio

Gomes  -  Inácio  Franco  -  João  Leite  -  Juarez  Távora  -  Lafayette  de  Andrada  -

Leonardo Moreira - Liza Prado - Luiz Henrique - Marques Abreu - Paulo Guedes -

Pompílio Canavez - Romel Anízio - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Tenente

Lúcio - Tiago Ulisses - Tony Carlos - Vanderlei Miranda - Zé Maia.

Abertura

O presidente (deputado Neider Moreira) - Às 9h13min, a lista de comparecimento

registra a existência de número regimental. Declaro aberta a reunião. Sob a proteção

de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra,

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

1ª Parte

Ata

- O deputado João Leite, 2º-secretário ad hoc, procede à leitura da ata da reunião

anterior, que é aprovada sem restrições.

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 Lei nº 4.352/2013, uma vez que permaneceu em ordem

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 extraordinária também de hoje, às 20 horas, nos termos do edital

de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 22ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

E DO CONTRIBUINTE NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 22/10/2013

Às 14h40min, comparecem na Sala das Comissões a deputada Liza Prado e os
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deputados  Rômulo  Veneroso  e  Cabo  Júlio,  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 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 Fred Costa em que solicita sejam realizadas audiências

públicas  desta  comissão  nos  Municípios  de  Contagem,  São  Joaquim  de  Bicas  e

Ibirité, para debater o atendimento a idosos nos transportes coletivos; da deputada

Liza Prado e dos deputados Duilio de Castro, Rômulo Veneroso e Cabo Júlio (7) em

que  solicitam  seja  encaminhada  à  Fedraban  manifestação  de  protesto  pelo  não

comparecimento  de  representantes  bancários  do  Banco  do  Brasil,  da  Caixa

Econômica Federal e do Itaú Unibanco à 21ª Reunião Ordinária desta comissão, que

debateu  os  empréstimos  e  créditos  descontados  nas  folhas  de  pagamento  de

aposentados; seja encaminhada à Caixa Econômica Federal, ao Banco do Brasil e ao

Banco  Central  do  Brasil  manifestação  de  protesto  pelo  não  comparecimento  de

representantes  desses  bancos  à  21ª  Reunião  Ordinária  desta  comissão;  seja

realizada visita desta comissão à região conhecida como "Wall Street", nesta capital;

seja encaminhado à  secretária  de Planejamento e Gestão pedido de informações

sobre o número de servidores públicos que possuem cartão consignado, o número

desses  servidores  que  são  ativos,  aposentados  e  pensionistas  e  o  seu  grau  de

endividamento; seja realizada audiência pública desta comissão para debater a lei

que  trata  do  cartão  consignado;  da  deputada  Liza  Prado  em  que  solicita  seja

produzida  por  esta  Casa  cartilha  que  trate  do  superendividamento  das  pessoas

idosas.  Cumprida  a  finalidade da reunião,  a  presidência agradece a  presença  de

todos, convoca os membros da comissão para a próxima reunião ordinária, determina

a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 12 de novembro de 2013.

Rômulo Veneroso, presidente - Liza Prado - Tadeu Martins Leite.
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ATA DA 24ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA

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

6/11/2013

Às  9h17min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  deputados  João  Leite,

Sargento  Rodrigues  e  Cabo  Júlio,  membros  da  supracitada  comissão.  Havendo

número regimental, o presidente, deputado João Leite, declara aberta a reunião e, em

virtude da aprovação de requerimento do deputado 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: ofícios da Sra. Fernanda de

Siqueira Neves,  subsecretária de Gestão de Pessoas da Secretaria de Estado de

Planejamento e Gestão,  informando que no momento  a Câmara de Coordenação

Geral,  Planejamento,  Gestão  e  Finanças  entende  ser  inviável  a  convocação  de

excedentes para o Curso de Formação de Oficiais do Corpo de Bombeiros Militar,

pois essa convocação não leva em conta somente a necessidade do serviço público,

mas uma série de demandas; e dos Srs. Daniel Josias Ribeiro Campos, capitão do

Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, encaminhando denúncia por meio do

site “Fale com a Assembleia”  sobre omissão por  parte do Ministério  Público e da

Justiça mineira que tardam em denunciar grave caso de improbidade administrativa

em  Governador  Valadares,  que  gerou  um  prejuízo  de  300  mil  reais  aos  cofres

públicos; Bruno Gomes Monteiro, chefe de gabinete da ministra Maria do Rosário, da

Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República,  encaminhando nota

pública expedida pela Secretaria esclarecendo falsa notícia publicada no dia 15 de

outubro do corrente ano em um blog e amplamente divulgada na internet, atribuindo

declarações  falsas  à  ministra;  e  de  correspondência  publicada  no  Diário  do

Legislativo, na data mencionada entre parênteses: ofícios do Cel. BM Osmar Duarte

Marcelino,  presidente  do  Tribunal  de  Justiça  Militar  de  Minas  Gerais,  e  dos  Srs.

Jeferson Botelho Pereira, superintendente de Investigações e Polícia Judiciária da

Polícia Civil  (10/10/2013);  Ramon Victor Cesar,  presidente da BHTRANS; Cel.  PM

Marco Antônio Badaró Bianchini, chefe da Assessoria Institucional da Polícia Militar
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de  Minas  Gerais  (18/10/2013);  Leandro  Guimarães  Guedes,  chefe  da  Assessoria

Parlamentar  do  Ministério  da  Justiça;  Wiliam  Riccaldone  Abreu,  defensor  público

(25/10/2013);  Thales  Rezende  Coelho  Alves,  diretor-geral  da  Agência  de

Desenvolvimento  da  Região  Metropolitana  do  Vale  do  Aço;  Rômulo  de  Carvalho

Ferraz, secretário de Estado de Defesa Social; Márcio Kakumoto, promotor de justiça

da Comarca de Rio Vermelho; Marina Gomes de Carvalho Pinto, defensora pública

(26/10/2013).  O  presidente  acusa  o  recebimento  das  seguintes  proposições,  das

quais designou como relatores os deputados mencionados entre parênteses: Projetos

de Lei nºs 3.720/2013, no 2º turno (deputado Cabo Júlio); 4.040/2013, no 2º turno

(deputado Lafayette de Andrada); 4.459/2013, em turno único (deputado Lafayette de

Andrada).  Passa-se  à  1ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  que  compreende  a

discussão e  a  votação de  pareceres  sobre  proposições  sujeitas  à  apreciação  do

Plenário. Após discussão e votação, é aprovado parecer pela aprovação, no 1º turno,

do  Projeto  de  Lei  nº  3.792/2013  na  forma do Substitutivo  nº  1,  da  Comissão de

Constituição e Justiça (relator: 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 5.902/2013 com a Emenda nº 1, do deputado

João  Leite;  5.903,  5.905,  5.906,  5.909,  5.910,  5.912,  5.913,  5.914,  5.915,  5.917,

5.936, 5.937, 5.938, 5.939, 5.947, 5.948, 5.950, 5.951, 5.952, 5.953, 5.957, 5.960,

5.961, 5.962, 6.006, 6.008, 6.012,  6.014 e 6.072/2013. 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 Inácio Franco em que solicita seja realizada reunião da

Comissão de Segurança Pública para debater, em audiência pública, a violência no

Município  de  Pará  de  Minas  e  região;  Cabo  Júlio  em  que  solicita  seja  realizada

reunião  da  Comissão  de  Segurança  Pública  para  debater,  em  audiência  pública,

possível  extravio  de  armamentos  apreendidos  por  policiais  militares  que,  após  o

encerramento das ocorrências, ficam sobre a custódia da Polícia Civil para realização

de  perícias  e  demais  diligências;  Sargento  Rodrigues  (14)  em  que  solicita  seja

formulada manifestação de aplauso aos policiais militares lotados na 35ª Companhia
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PM/21º  BPM  pela  participação  em  operação  que  culminou  na  apreensão  de  2

papelotes de cocaína, 92 pedras de crack e 46 buchas de maconha, no Município de

Ubá; seja formulada manifestação de aplauso aos policiais militares lotados na 16ª

CIA PM/13ª BPM pela participação em operação que culminou na apreensão de um

menor infrator na posse de dois pacotes com cerca de 1 kg de cocaína, avaliados em

R$  70.000,00,  no  Município  de  Belo  Horizonte;  seja  formulada  manifestação  de

aplauso  aos  policiais  rodoviários  federais  pela  participação  em  operação  que

culminou na prisão de dois homens com 10 kg de cocaína na BR-381, Município de

São  Gonçalo  do  Sapucaí,  Sul  de  Minas  Gerais;  seja  formulada  manifestação  de

aplauso aos  policiais  militares  lotados  na  5ª  Companhia  de  Missões  Especiais/8ª

RPM pela participação em operação que culminou na prisão de dois homens com 105

tabletes de maconha, no Município de Governador Valadares, Leste de Minas Gerais;

seja formulada manifestação de aplauso aos policiais militares lotados na 138º CIA

PM/14º  BPM  e  na  143ª  CIA PM/14º  BPM  pela  participação  em  operação  que

culminou na prisão de três indivíduos, entre eles um menor, e na apreensão de quatro

porções  de  maconha  de  aproximadamente  1  kg,  no  Município  de  Ipatinga;  seja

formulada  manifestação  de  aplauso  aos  policiais  federais  pela  participação  em

operação que culminou na prisão de um homem e na apreensão de 31 kg de cocaína,

na região de Três Corações, próximo à cidade de Varginha, Sul de Minas Gerais; seja

formulada manifestação de aplauso aos policiais militares lotados na 2º GPMAMB/7º

PEL PM MAT/12ª CIA PM IND MAT pela participação em operação que culminou na

apreensão de diversas armas de fogo no Município de Espera Feliz; seja formulada

manifestação de aplauso aos policiais militares lotados na 1ª Companhia de Missões

Especiais/2º  RPM pela  participação em operação que  culminou na prisão de um

traficante e na apreensão de duas armas de fogo e de 156 pinos de maconha, no

Município de Betim; seja formulada manifestação de aplauso aos policiais militares

lotados na 13ª CIA PM TM/13º BPM pela participação em operação que culminou na

prisão de Marcel Barbosa dos Santos, conhecido como "Maníaco do Dona Clara",

que confessou abusar sexualmente de adolescentes, no Município de Belo Horizonte;

seja  formulada  manifestação  de  aplauso  aos  policiais  rodoviários  federais  pela

participação em operação que culminou na apreensão de 43,8 kg de maconha na BR-
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365,  no  Município  de  Monte  Alegre  de  Minas,  Triângulo  Mineiro;  seja  formulada

manifestação de aplauso aos policiais federais pela participação em operação que

culminou na prisão de seis traficantes com 35 kg de cocaína, no Município de Belo

Horizonte; seja formulada manifestação de aplauso aos policiais militares lotados na

28ª CIA PM IND e na 1ª CIA ROTAM/BLT ROTAM pela participação em operação que

culminou na prisão de três homens que roubaram uma residência, no Município de

São Gonçalo do Pará; seja formulada manifestação de aplauso aos policiais militares

lotados no 2º BPM pela participação em operação que culminou na prisão de três

indivíduos por tráfico de drogas e na apreensão de 8 kg de cocaína, no Município de

Juiz de Fora; seja encaminhado ao juiz de direito da 6ª Vara de Fazenda Municipal da

Comarca de Belo Horizonte pedido de providências para que diligencie e determine o

pronto cumprimento da ordem judicial de reintegração de posse proferida nos autos

nºs 2427246-06.2013.8.13.0024; João Leite, Cabo Júlio e Sargento Rodrigues (4) em

que solicitam seja encaminhado ao governador do Estado, à Secretaria de Defesa

Social  e  ao  chefe  da  Polícia  Civil  pedido  de  providências  para  o  empenho  e  a

priorização  da  convocação  dos  candidatos  excedentes  aprovados  no  concurso

público de 2013 para médico legista da Polícia Civil; seja encaminhado à delegada

regional de Paracatu pedido de informações sobre o andamento das investigações

envolvendo furtos de gado em Brasilândia de Minas, ocorridos no mês de setembro

do corrente ano; seja encaminhado ao Comandante da Polícia Rodoviária Federal em

Minas Gerais pedido de informações sobre: 1) qual o efetivo de policiais rodoviários

federais no Estado, previsto e existente; 2) quantos policiais rodoviários aposentaram-

se  nos  últimos  cinco  anos  e  quantos  ingressaram  em  Minas  Gerais  no  mesmo

período; 3) qual a distribuição do efetivo por lotações regionais em Minas Gerais; e 4)

qual  o  quantitativo  de  policiais  transferidos  de  Minas  Gerais  para  São  Paulo  em

função de demandas de efetivo  em Guarulhos (SP);  seja realizada reunião dessa

comissão  para  debater  com  convidados  a  violência  no  Município  de  Jacutinga.

Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  presidência  agradece  a  presença  de  todos,

convoca os membros da comissão para a próxima reunião ordinária,  determina a

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 12 de novembro de 2013.
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João Leite, presidente - Sargento Rodrigues - Lafayette de Andrada.

ATA DA 18ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PREVENÇÃO E COMBATE

AO USO DE CRACK E OUTRAS DROGAS NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 6/11/2013

Às  10h14min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  deputados  Vanderlei

Miranda,  Célio  Moreira  e  Glaycon  Franco,  membros  da  supracitada  comissão.

Havendo  número  regimental,  o  presidente,  deputado  Vanderlei  Miranda,  declara

aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da reunião 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  em  turno  único,  por

unanimidade,  o  Projeto  de  Lei  nº  4.182/2013,  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. Submetidos a votação, cada um

por sua vez, são aprovados requerimentos do deputado Dalmo Ribeiro Silva (5) em

que solicitam seja encaminhado ao Comando-Geral da Polícia Militar de Minas Gerais

pedido de providências solicitando o aumento do efetivo policial militar em Ouro Fino;

seja encaminhado à Secretaria de Educação pedido de providências solicitando o

aumento  do  número  de  professores  nas  escolas  estaduais  de  Ouro  Fino;  seja

encaminhado à  Secretaria  de  Defesa Social  pedido  de  providências  solicitando a

instalação de um centro de medida socioeducativa em Ouro Fino; seja encaminhado

à  Secretaria  de  Educação  pedido  de  providências  solicitando  a  instalação  do

Programa de Prevenção e Qualidade de Vida do Amor Exigente nas escolas públicas

estaduais em Ouro Fino; seja encaminhado à Secretaria de Esportes e Juventude

pedido  de  providências  para  que  promova  o  credenciamento  das  comunidades

terapêuticas de Ouro Fino no Programa Aliança Pela Vida. 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, 13 de novembro de 2013.

Vanderlei Miranda, presidente - Elismar Prado - Glaycon Franco - Marques Abreu.

ATA DA 62ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

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

7/11/2013

Às 16 horas, comparecem na Sala das Comissões a deputada Maria Tereza Lara

(substituindo o deputado Rogério Correia, por indicação da liderança do MSC) e os

deputados  Durval  Ângelo  e  Rômulo  Viegas,  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 aprovada e a subscreve. A

presidência  informa  que  a  reunião  se  destina  a  discutir  e  votar  proposições  da

comissão. Registra-se a presença do deputado Rogério Correia. 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 Durval Ângelo (7)  em que solicita seja esta reunião

transformada  em  reunião  reservada  para  receber  denúncias  sobre  violação  de

direitos humanos em desfavor de R.F.S.A; sejam encaminhados à Chefia da Polícia

Civil e à Corregedoria-Geral da Polícia Civil as notas taquigráficas desta reunião e

pedido de providências para a efetivação das medidas necessárias para a proteção

da vida de R.F.S.A., vítima de graves violações de direitos humanos, praticadas, em

tese, por policiais militares e civis; a avocação das investigações sobre o caso pela

Corregedoria-Geral da Polícia Civil, para que fiquem sob sua responsabilidade direta,

em razão das denúncias de prática de condutas criminosas por policiais militares e

civis; sejam encaminhados ao Ministério Público na Comarca de Contagem as notas

taquigráficas desta reunião e pedido de providências para que haja acompanhamento

das  investigações dos  fatos  denunciados,  tendo  em vista  as  graves  violações de

direitos humanos praticadas, em tese, por policiais militares e civis em desfavor de

R.F.S.A.;  sejam  encaminhados  à  Comissão de Direitos  Humanos da OAB-MG as

notas  taquigráficas  desta  reunião  e  pedido  de  providências  para  acompanhar  a

apuração das graves violações de direitos humanos sofridas por R.F.S.A. praticadas

em tese por policiais militares e civis; sejam encaminhados à Corregedoria-Geral de
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Polícia Militar  as  notas taquigráficas desta reunião e pedido  de providências para

apurar as graves violações de direitos humanos sofridas por R.F.S.A.; seja formulada

manifestação de aplauso à XX Assembleia Geral do Conselho Indígena Missionário

pela exigência de explicações do Ministério da Justiça e da Presidência da República

sobre as ameaças feitas pelo delegado de polícia federal Alcídio de Souza Araújo

contra a comunidade Guarani Nandeva do Tekoha - lugar onde se é - Yvy Katu; seja

encaminhado ao secretário de Defesa Social, ao comandante da Polícia Militar e ao

corregedor da Polícia Militar pedido de providências para a apuração das denúncias

de que os policiais  militares  do  18º  BPM,  da  Tropa de Choque e da  Rotam não

portavam identificação por tarjeta durante operação na Ocupação William Rosa no dia

1º/11/2013, conforme documentos apresentados; Rogério Correia (11) em que solicita

sejam encaminhados ao Comando-Geral da PMMG o trecho das notas taquigráficas

em que constam os relatos colhidos durante a 32ª Reunião Ordinária desta comissão

e pedido de providências para averiguação das denúncias sobre o uso indevido de

unidades  policiais  militares  contra  moradores  da  Vila  PTO,  em  Contagem;  sejam

encaminhados à Corregedoria da PMMG o trecho das notas taquigráficas em que

constam  os  relatos  colhidos  durante  a  32ª  Reunião  Ordinária  desta  comissão  e

pedido de providências  para averiguação das denúncias  sobre o uso indevido de

unidades  policiais  militares  contra  moradores  da  Vila  PTO,  em  Contagem;  sejam

encaminhados  à  Presidência  da  Cemig  o  trecho  das  notas  taquigráficas  em  que

constam  os  relatos  colhidos  durante  a  32ª  Reunião  Ordinária  desta  comissão  e

pedido  de  providências  para  que  a  JCZ  Engenharia  e  Construções  faça  o

ressarcimento dos prejuízos ocasionados pela danificação de vários postes e da rede

elétrica na Vila PTO, em Contagem; sejam encaminhados à Controladoria-Geral do

Estado e ao Conselho de Corregedores do Poder Executivo Estadual o trecho das

notas  taquigráficas  em  que  constam  os  relatos  colhidos  durante  a  32ª  Reunião

Ordinária e pedido de providências para averiguar a responsabilidade do Deop-MG

sobre a ordem para que a JCZ Engenharia e Construções demolisse uma casa na

Vila  PTO,  em  Contagem,  em  5/11/2013,  sem  supostamente  tomar  os  cuidados

prévios, o que teria ocasionado a danificação de vários postes e da rede elétrica; seja

realizada visita ao prefeito municipal de Contagem para debater a política habitacional
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em curso no município, em particular no que diz respeito aos problemas enfrentados

pelas  famílias  das  Vilas  Esporte  Clube,  Itaú,  PTO  e  Samag,  bem  como  das

Ocupações Tupã e William Rosa; seja realizada reunião para debater, em audiência

pública, a violação de direitos fundamentais, relacionados com o direito à moradia,

dos moradores da Vila Feliz Esporte e Cultura, atingidos pelo projeto de alargamento

da  Rua  Conselheiro  Rocha,  no  Bairro  Santa  Tereza,  em  Belo  Horizonte;  seja

encaminhado ao Comando da Guarda Municipal de Contagem o trecho das notas

taquigráficas em que constam os relatos colhidos durante a 32ª Reunião Ordinária

desta  comissão  e  formulada  manifestação  de  repúdio  ao  guarda  municipal  de

Contagem  que  tentou  impedir  o  uso  de  televisão  pelas  crianças  das  famílias

acampadas na Praça Tancredo Neves, em frente à Prefeitura Municipal de Contagem,

sob a alegação de que houve roubo de energia, quando a ligação foi efetivada por um

funcionário da Cemig; seja encaminhado ao Comando-Geral da PMMG o trecho das

notas  taquigráficas  em  que  constam  os  relatos  colhidos  durante  a  32ª  Reunião

Ordinária desta comissão e formulada manifestação de aplauso ao tenente da PMMG

que,  chamado  por  um  integrante  da  Guarda  Municipal  de  Contagem  para  fazer

boletim de ocorrência em 3/11/2013 sobre suposto roubo de energia pelas famílias

acampadas em frente à Prefeitura Municipal de Contagem, agiu com profissionalismo

e  equilíbrio,  negando-se  a  ouvir  apenas  uma  das  partes  e  demostrando

inconformismo com a atitude do guarda municipal; seja encaminhado ao Comando da

Guarda Municipal de Contagem o trecho das notas taquigráficas em que constam os

relatos  colhidos  durante  a  32ª  Reunião  Ordinária  desta  comissão  e  formulada

manifestação de repúdio ao comandante Willian, da guarda municipal de Contagem,

pela ordem de proibir  o acesso das famílias  com crianças de colo à laje sobre a

escadaria  da  entrada  central  da  Prefeitura  Municipal  de  Contagem  e  pelo

descumprimento  do  acordo  de  retomar  no  mesmo  dia  a  negociação  com  os

coordenadores  da  ocupação;  sejam  encaminhados  à  Corregedoria-Geral  de

Contagem e à Corregedoria da Guarda Municipal de Contagem o trecho das notas

taquigráficas em que constam os relatos colhidos durante a 32ª Reunião Ordinária

desta  comissão  e  pedido  de  providências  para  averiguação  dos  desmandos

cometidos  por  integrantes  da  Guarda  Municipal  de  Contagem  contra  as  famílias
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acampadas na Praça Tancredo Neves,  em frente à Prefeitura de Contagem, bem

como sobre as responsabilidades das autoridades municipais; sejam encaminhados à

Corregedoria-Geral do Município de Contagem o trecho das notas taquigráficas em

que constam os relatos colhidos durante a 32ª Reunião Ordinária desta comissão e

pedido de providências para averiguar se os responsáveis pelo Cesu de Contagem,

onde foram guardados os pertences dos moradores desalojados de suas posses no

Bairro Tupã, estariam agindo com má vontade em face das solicitações das famílias,

inclusive  negando  acesso  aos  bens  de  sua  propriedade,  conforme  denúncia

apresentada  pela  Comissão  dos  Moradores  da  Ocupação  Tupã.  Registra-se  a

presença de R.F.S.A., que apresenta denúncias de violação de direitos humanos que

teriam  sido  praticadas  por  policiais  militares  do  39º  Batalhão  de  Polícia  Militar,

conforme consta nas notas taquigráficas. Estão presentes para ouvir as denúncias

apresentadas  por  R.F.S.A.  a  Sra.  Águeda Bueno  do  Nascimento,  corregedora  da

Polícia Civil de Minas Gerais; e os Srs. Rodrigo Xavier da Silva, ouvidor de polícia;

Sérgio  Luiz  Lopes  Cezário,  advogado  da  vítima;  Ten.-Cel.  PM  Wagner  Adriano

Augusto, da Corregedoria da PMMG; e Vinícius Marcus Nonato da Silva, advogado

da Comissão de Direitos Humanos da OAB-MG. Cumprida a finalidade da reunião, a

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

trabalhos.

Sala das Comissões, 8 de novembro de 2013.

Durval Ângelo, presidente.

ATA DA 5ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CULTURA NA 3ª

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

Às 14h15min, comparecem na Sala das Comissões a deputada Luzia Ferreira e o

deputado  Luiz  Henrique,  membros  da  supracitada  comissão.  Havendo  número

regimental,  a presidente, deputada Luzia Ferreira, declara aberta a reunião e, nos

termos regimentais, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por

aprovada e é subscrita pelos membros da comissão presentes. A presidência informa

que a reunião se destina a debater as dificuldades enfrentadas pelos profissionais

circenses para o exercício da sua profissão. A presidência interrompe os trabalhos

ordinários  da  reunião  para  ouvir  as  Sras.  Janaína  Helena  Cunha  Melo,
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superintendente  de  Ação  Cultural  da  Secretaria  de  Cultura,  representando  a

secretária  dessa  pasta;  Mirian  Coelho  Lott,  coordenadora  da  Funarte-MG,

representando  o  coordenador  de  circo  Marcos  Teixeira  Campos;  Sula  Kyriacos

Mavrudis,  coordenadora  da  Rede  de  Apoio  ao  Circo  -  RAC-MG  -,  membro  do

Colegiado Setorial de Circo do Ministério da Cultura e diretora da área de circo do

Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões do Estado - Sated-

MG;  Maria  Magdalena  Rodrigues  da  Silva,  presidente  do  Sated-MG;  o  Cap.  BM

Thiago  Lacerda  Duarte,  chefe  da  Divisão  de Pesquisa  da  Diretoria  de  Atividades

Técnicas do Corpo de Bombeiros Militar, representando o comandante-geral dessa

instituição;  e  os  Srs.  Ronan  César  dos  Reis,  gerente  da  Divisão  de  Operações

Comerciais  da  Copasa-MG,  representando  o  presidente  dessa  empresa;  e  Paulo

Ricardo  Robattini  da  Silva,  secretário  da  RAC-MG,  que  são  convidados  a  tomar

assento à mesa. Na condição de autora do requerimento que deu origem ao debate,

a deputada Luzia Ferreira 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 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, 11 de novembro de 2013.

Elismar Prado, presidente.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

OFÍCIOS

Da  Sra.  Renata  Vilhena,  secretária  de  Planejamento,  prestando  informações

relativas  ao  impacto  financeiro  do  Projeto  de  Lei  nº  4.648/2013.  (-  Anexe-se  ao

referido projeto de lei.)

Da Sra. Renata Vilhena, secretária de Planejamento, solicitando o envio à Diretoria

Central de Avaliação de Projetos e Captação de Recursos da referida secretaria, até o

dia 12/12/2013, de lista de projetos desta Casa para os quais seja necessário buscar

fontes alternativas de financiamento. (- À Comissão de Fiscalização Financeira.)
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EMENDAS AO PROJETO DE LEI Nº 4.647/2013

EMENDA Nº 2

Dê-se ao art. 3º a seguinte redação:

“Art. 3º - Fica revogado o art. 19 da Lei nº 19.837, de 2/12/2011.”.

Sala das Reuniões, 14 de novembro de 2013.

Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Almir Paraca - André Quintão - Carlos

Henrique - Celinho do Sinttrocel - Durval Ângelo - Elismar Prado - Gilberto Abramo -

Ivair Nogueira - Leonídio Bouças - Liza Prado - Maria Tereza Lara - Paulo Guedes -

Paulo Lamac - Pompílio Canavez -  Rogério Correia -  Sargento Rodrigues -  Sávio

Souza Cruz - Tadeu Martins Leite - Tony Carlos - Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda.

EMENDA Nº 3

Acrescente-se ao art. 2º do projeto original o seguinte inciso III:

“Art. 2° - (...)

III - ao 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.”.

Sala das Reuniões, 14 de novembro de 2013.

Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Almir Paraca - André Quintão - Carlos

Henrique - Celinho do Sinttrocel - Durval Ângelo - Elismar Prado - Gilberto Abramo -

Ivair Nogueira - Leonídio Bouças - Liza Prado - Maria Tereza Lara - Paulo Guedes -

Paulo Lamac - Pompílio Canavez -  Rogério Correia -  Sargento Rodrigues -  Sávio

Souza Cruz - Tadeu Martins Leite - Tony Carlos - Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda.

EMENDA Nº 4

Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:

“Art. (…) - O servidor que, na data de publicação desta lei, estiver posicionado em

tabela correspondente ao regime do subsídio, poderá optar pelo retorno ao regime

remuneratório  anterior  à  vigência  da  Lei  nº  18.975  de  29/06/2010,  no  prazo  de

noventa dias da data de publicação desta lei.

§ 1º - A opção de que trata o caput deverá ser formalizada mediante requerimento,

em formulário próprio, encaminhado à unidade de recursos humanos do órgão ou da

entidade do servidor  ou à Superintendência Regional  de Ensino -  SRE -  em que

estiver lotado.
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§ 2º - O servidor que manifestar a opção de que trata o caput voltará a receber sua

remuneração com base nas vantagens a que fizer jus em 31 de dezembro de 2010,

computando-se, para todos os fins, o tempo todo decorrido entre a data do primeiro

pagamento pelo regime de subsídio e a data da opção.

§ 3º - A ausência de manifestação do servidor no prazo previsto no caput implicará

a decadência do direito de opção pelo regime remuneratório anterior.

§ 4º - A opção de que trata o caput  surtirá efeitos a partir do primeiro dia do mês

seguinte ao do protocolo do requerimento.

§ 5º - O servidor terá restabelecido todos os direitos vigentes e contagens de tempo

desde a transposição para o regime de subsídio.”.

Sala das Reuniões, 14 de novembro de 2013.

Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Almir Paraca - André Quintão - Carlos

Henrique - Celinho do Sinttrocel - Durval Ângelo - Elismar Prado - Gilberto Abramo -

Ivair Nogueira - Leonídio Bouças - Liza Prado - Maria Tereza Lara - Paulo Guedes -

Paulo Lamac - Pompílio Canavez -  Rogério Correia -  Sargento Rodrigues -  Sávio

Souza Cruz - Tadeu Martins Leite - Tony Carlos - Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda.

EMENDA Nº 5

Acrescente-se onde convier:

“Art. (…) - Dê-se ao  caput do art. 16 da Lei nº 19.837, de 2/12/2011, a seguinte

redação:

Art. 16 - O servidor ocupante de cargo de provimento efetivo das 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, e o servidor ocupante de cargo de provimento efetivo das carreiras de

Professor de Educação Básica da Polícia Militar e Especialista em Educação Básica

da Polícia Militar de que trata a Lei n° 15.301, de 2004, que, na data de publicação

desta  lei,  estiver  posicionado  em  tabela  correspondente  ao  regime  remuneratório

anterior à Lei n° 18.975, de 2010, será reposicionado, em 1° de janeiro de 2012, na

tabela de subsídio correspondente às respectivas carreira e carga horária de trabalho,

observado o disposto no art. 17 desta lei e os seguintes critérios:”.

Sala das Reuniões, 14 de novembro de 2013.

Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Almir Paraca - André Quintão - Carlos
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Henrique - Celinho do Sinttrocel - Durval Ângelo - Elismar Prado - Gilberto Abramo -

Ivair Nogueira - Leonídio Bouças - Liza Prado - Maria Tereza Lara - Paulo Guedes -

Paulo Lamac - Pompílio Canavez -  Rogério Correia -  Sargento Rodrigues -  Sávio

Souza Cruz - Tadeu Martins Leite - Tony Carlos - Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda.

EMENDA Nº 6

Dê-se ao art. 3º do projeto original a seguinte redação:

“Art.  3°  -  O 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 os requisitos de

tempo e avaliação para a concessão de promoção e de progressão na carreira será

reposicionado a partir de 1° de janeiro de 2014.”.

Sala das Reuniões, 14 de novembro de 2013.

Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Almir Paraca - André Quintão - Carlos

Henrique - Celinho do Sinttrocel - Durval Ângelo - Elismar Prado - Gilberto Abramo -

Ivair Nogueira - Leonídio Bouças - Liza Prado - Maria Tereza Lara - Paulo Guedes -

Paulo Lamac - Pompílio Canavez -  Rogério Correia -  Sargento Rodrigues -  Sávio

Souza Cruz - Tadeu Martins Leite - Tony Carlos - Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda.

EMENDA Nº 7

Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:

“Art. (...) - Os servidores das 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, e da  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, que percebem na forma de subsídio, terão os valores

dos subsídios atualizados, anualmente, no mês de janeiro, a partir do ano de 2011,

utilizando-se o mesmo percentual de crescimento do valor anual mínimo por aluno

referente aos anos iniciais do ensino fundamental  urbano,  definido nacionalmente,

nos termos da Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007.”.

Sala das Reuniões, 14 de novembro de 2013.

Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Almir Paraca - André Quintão - Carlos

Henrique - Celinho do Sinttrocel - Durval Ângelo - Elismar Prado - Ivair Nogueira -

Leonídio  Bouças  -  Maria  Tereza  Lara  -  Paulo  Guedes  -  Paulo  Lamac  -  Pompílio
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Canavez - Rogério Correia - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Tadeu Martins

Leite - Tony Carlos - Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda.

EMENDA Nº 8

Acrescentem-se onde convier os seguintes artigos:

“Art. ... - É concedida anistia aos servidores públicos da Educação do Estado que

aderiram ao movimento grevista de sua categoria no período de 8 de junho a 28 de

setembro de 2011 e às paralisações realizadas nos dias 24 de fevereiro, 29 de março,

19 de abril, 4 de maio, 11 de maio, 31 de maio, 26 de outubro, 10 de novembro e 22

de novembro de 2011; 14 a 16 de março, 5 de setembro e 26 de setembro de 2012.

Art. ... - Fica assegurado o cômputo do período indicado no art. 1º como tempo de

efetivo exercício e contribuição para todos os efeitos e finalidades.

Art.  ...  -  Tornam-se  sem  efeito  os  processos  administrativos  disciplinares

instaurados em virtude dos movimentos paredistas, bem como aqueles instaurados

em consequência destes.

§  1º  -  Para  fins  deste  artigo,  consideram-se  processos  instaurados  em

consequência dos movimentos paredistas:

I - descumprimento do calendário de reposição;

II - descumprimento do dever de lealdade em virtude de atos praticados durante o

movimento paredista e/ou durante a reposição;

III  -  outros,  ainda  não  mencionados,  que  possam  ser  caracterizados  como

consequência dos movimentos de paralisação e/ou greve.

§ 2º - Deverão ser arquivados, de plano, os processos administrativos disciplinares

em curso que versem sobre o objeto desta lei.

§ 3º - Quanto aos processos administrativos disciplinares referentes à matéria de

que trata esta lei que já tenham sido concluídos:

I - em caso de aplicação da penalidade de repreensão prevista no art. 244, inciso I,

da Lei nº 869, de 1952, as anotações correspondentes deverão ser retiradas da ficha

funcional do servidor;

II - em caso de aplicação da penalidade de suspensão prevista no art. 244, inciso

III, da Lei nº 869, de 1952, sem prejuízo da medida prevista no inciso anterior, terá o

servidor o direito à restituição de todos os valores remuneratórios descontados com
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os reflexos financeiros retroativos correspondentes, no mesmo prazo estabelecido no

art. 2º desta lei.”.

Sala das Reuniões, 14 de novembro de 2013.

Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Almir Paraca - André Quintão - Carlos

Henrique - Celinho do Sinttrocel - Durval Ângelo - Elismar Prado - Gilberto Abramo -

Ivair Nogueira - Leonídio Bouças - Maria Tereza Lara - Paulo Guedes - Paulo Lamac -

Pompílio  Canavez  -  Rogério  Correia  -  Sargento  Rodrigues  -  Sávio  Souza  Cruz -

Tadeu Martins Leite - Tony Carlos - Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda.

EMENDA Nº 9

Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:

“Art. … - O Anexo I da Lei nº 19.481, de 12 de janeiro de 2011, fica acrescido dos

seguintes itens:

1.18 - Prover, de modo complementar à ação do governo federal, alimentação de

qualidade para profissionais de educação das escolas para crianças na faixa etária de

até 5 anos, destinando-se, do total dos recursos próprios aplicados pelo Estado na

alimentação escolar, no mínimo 30% (trinta por cento) para a aquisição de produtos

da agricultura familiar.

2.1.7 - Prover, de modo complementar à ação do governo federal, alimentação de

qualidade para os profissionais de educação das escolas de ensino fundamental da

rede estadual, destinando-se, do total dos recursos próprios aplicados pelo Estado na

alimentação escolar, no mínimo 30% (trinta por cento) para a aquisição de produtos

da agricultura familiar.

3.2.23 - Prover, de modo complementar à ação do governo federal, alimentação de

qualidade para os profissionais de educação das escolas de ensino médio da rede

estadual,  destinando-se,  do  total  dos  recursos  próprios  aplicados  pelo  Estado na

alimentação escolar, no mínimo 30% (trinta por cento) para a aquisição de produtos

da agricultura familiar.

5.1.6 - Prover, de modo complementar à ação do governo federal, alimentação de

qualidade para os profissionais  de educação das escolas que oferecem educação

para  jovens  e  adultos  da  rede  estadual,  destinando-se,  do  total  dos  recursos

aplicados pelo Estado na alimentação escolar, no mínimo 30% (trinta por cento) para
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a aquisição de produtos da agricultura familiar.

6.1.7 - Prover, de modo complementar à ação do governo federal, alimentação de

qualidade para os profissionais de educação das escolas para alunos matriculados na

modalidade  de  educação  especial,  destinando-se,  do  total  dos  recursos  próprios

aplicados pelo Estado na alimentação escolar, no mínimo 30% (trinta por cento) para

a aquisição de produtos da agricultura familiar.

8.1.7 - Prover, de modo complementar à ação do governo federal, alimentação de

qualidade para os profissionais de educação das escolas para alunos matriculados

nas escolas estaduais indígenas, do campo e de comunidades remanescentes de

quilombos, destinando-se, do total dos recursos próprios aplicados pelo Estado na

alimentação escolar, no mínimo 30% (trinta por cento) para a aquisição de produtos

da agricultura familiar.”.

Sala das Reuniões, 14 de novembro de 2013.

Rogério Correia - Sávio Souza Cruz - Liza Prado.

Justificação: A transmissão de bons hábitos alimentares, incorporada no dia a dia

dos núcleos familiares, estende-se ao convívio escolar e é tradição nas escolas que

abrigam  crianças  pequenas.  No  momento  da  alimentação,  há  interação,

estreitamento do convívio em grupo, conhecimento do hábito do outro, enfim, é um

momento especial, descontraído, mas nem por isso menos importante; ao contrário, é

rico para aluno e professor. Some-se a isso o fato de o professor não dispor de tempo

suficiente para se alimentar  entre uma aula e outra ou entre uma escola e outra;

assim, a única chance que tem de se alimentar é na escola. Assim sendo, a decisão

da Secretaria de Educação de proibir que o professor compartilhe com os alunos o

lanche tradicionalmente servido a todos, sob o argumento de que a lei federal proíbe

que isso ocorra, soa despropositada e é um retrocesso inaceitável no processo de

aprendizagem  e  convivência  no  ambiente  escolar.  O  recente  Plano  Decenal  de

Educação do Estado já prevê alimentação de qualidade para o aluno, mas se omitiu

quanto à alimentação do professor. Esta emenda visa a acrescentar essa previsão ao

Plano Decenal, possibilitando seja corrigida a distorção com relação à alimentação do

professor. Assim, contamos com o apoio dos pares à proposição.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO MENSAGEM Nº 547/2013

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De  autoria  do  governador  do  Estado,  a  mensagem  em  epígrafe  encaminha  a

exposição  de  motivos  da  Secretaria  de  Estado  de  Fazenda  -  SEF  -  relativa  à

concessão de regime especial de tributação para o contribuinte mineiro do setor de

óleos vegetais.

Publicada no  Diário do Legislativo em 25/10/13, foi a proposição encaminhada a

esta  comissão  para  receber  parecer,  nos  termos  da  Decisão  Normativa  da

Presidência nº 18 e do art. 103 do Regimento Interno.

Fundamentação

A mensagem em tela encaminha para a apreciação da Assembleia Legislativa, nos

termos do art. 225 da Lei nº 6.763, de 1975, exposição de motivos que visa beneficiar

os  contribuintes  mineiros  do  setor  de  óleos  vegetais  com  regime  especial  de

tributação,  buscando  a  redução  da  carga  tributária  relativa  ao  Imposto  sobre

Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS.

Conforme exposição de motivos da proposição, encaminhada pelo governador do

Estado,  a  medida  fiscal  adotada  tem  por  finalidade  fomentar  e  proteger  setor

específico da economia estadual sujeito a sofrer impactos negativos em decorrência

de políticas econômicas instituídas por outros estados da Federação, relativamente

ao imposto mencionado.

De acordo com o pacto federativo insculpido no Sistema Tributário Nacional vigente,

os  benefícios fiscais em matéria do ICMS dependem, necessariamente, de prévia

aprovação do Conselho Nacional de Política Fazendária - Confaz - para que sejam

considerados  legítimos.  No  entanto,  se  determinada  unidade  federativa  concede

unilateralmente  benefícios  fiscais  em  matéria  de  ICMS,  ela  faz  com  que  os

contribuintes lá situados concorram, no livre mercado, em melhores condições que os

contribuintes localizados em outras unidades da Federação.

De forma a minorar os impactos negativos decorrentes da guerra fiscal, a Lei nº

6.763,  de 1975, que consolida a Legislação Tributária do Estado de Minas Gerais,

concede  ao  Poder  Executivo  a  possibilidade  de  adoção  de medidas  protetivas  à
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economia do Estado quando se verificar a concessão ilegal, por outros estados, de

benefícios referentes ao ICMS. Para tanto, de acordo com o art. 225 da referida lei,

deverá  ser  enviada  à  Assembleia  Legislativa  exposição  de  motivos  para  adoção

dessas medidas. Caberá à Assembleia analisá-la e, caso esteja adequada, ratificá-la

em até 90 dias, por meio de resolução.

No caso em questão, foram concedidos benefícios pelo Estado do Rio de Janeiro,

com reflexos diretos  na  competitividade e  na  livre concorrência  das  empresas  do

setor estabelecidas em Minas Gerais. A concessão unilateral de benefícios fiscais em

matéria  do  ICMS  por  determinada  unidade  federativa,  segundo  a  exposição  de

motivos, torna as condições de concorrência dos contribuintes lá situados melhores

do que as dos contribuintes localizados em outras unidades da Federação, já que

provoca redução nos preços das mercadorias.

Buscando  neutralizar  os  efeitos  da  “guerra  fiscal”,  Minas  Gerais  optou  pela

concessão de benefício fiscal, por meio de regime especial de tributação às empresas

do setor de  óleos vegetais, na forma de instituição de crédito presumido, de modo

que a carga tributária efetiva seja de 2,0% nas vendas de produtos industrializados.

É importante observar que o tratamento tributário exposto acima será concedido, de

forma individualizada, para as empresas do setor, após a análise do requerimento do

contribuinte, podendo ainda dar ensejo a cargas tributárias diversas em função dos

produtos, do impacto na produção mineira e do tratamento tributário concedido pelo

outro estado.

Considerando a previsão legal da matéria e os impactos benéficos para a economia

mineira, este relator entende que a concessão de regime especial em questão deve

ser ratificada por esta Casa.

Conclusão

Pelo exposto, concluímos pela ratificação do regime especial de tributação referente

à concessão de crédito presumido ao setor de óleos vegetais, por meio do projeto de

resolução a seguir apresentado.

PROJETO DE RESOLUÇÃO

Ratifica regime especial de tributação concedido ao setor de óleos vegetais, nos

termos do art. 225 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1º - Fica ratificada a medida de proteção à economia do Estado incidente sobre

o contribuinte mineiro do  setor de óleos vegetais, nos termos do art. 225 da Lei nº

6.763, de 26 de dezembro de 1975, em virtude de benefícios fiscais concedidos por

outros estados, conforme exposição de motivos encaminhada por meio da Mensagem

nº 547/2013.

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

Sala das Comissões, 14 de novembro de 2013.

Lafayette de Andrada, Presidente - Luiz Humberto Carneiro, relator - Tiago Ulisses -

Gustavo Corrêa - Célio Moreira - Pompílio Canavez (voto contrário).

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.502/2013

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

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  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  o  projeto  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 4.502/2013 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Comunitária de Radiodifusão Ondas Verdes, com sede no Município de Conceição do

Rio Verde. Trata-se de entidade civil de direito privado, sem fins lucrativos, de caráter

cultural e social, de gestão comunitária, composta por número limitado de associados

e constituída pela união de moradores e representantes de entidades da comunidade

atendida.

Nos termos do art. 2º do seu estatuto social, a associação tem por objetivo principal

executar serviço de radiodifusão comunitária. Além disso, busca também, entre outros

objetivos, oferecer mecanismos de formação e integração à comunidade; permitir a

capacitação dos cidadãos no exercício do direito de expressão; prestar serviços de
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utilidade pública, integrando-se aos serviços de defesa civil, quando necessário.

Dada  a  relevância  desse  trabalho  cultural  e  social  desenvolvido  pela  referida

associação, consideramos meritória a iniciativa de se lhe outorgar o título de utilidade

pública de âmbito estadual.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.502/2013, em

turno único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 14 de novembro de 2013.

Gustavo Valadares, relator.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 53/2013

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do governador do Estado, o projeto de lei em tela “institui o Regime de

Previdência Complementar para os servidores públicos titulares de cargos efetivos

dos Poderes do Estado e membros de Poderes, do Ministério Público, do Tribunal de

Contas e Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, fixa o limite máximo para a

concessão de aposentadorias e pensões de que trata o art. 40 da Constituição da

República, autoriza a criação de entidade fechada de previdência complementar, na

forma de fundação, e dá outras providências”.

Preliminarmente,  a  proposição  foi  apreciada  pela  Comissão  de  Constituição  e

Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com as

Emendas  nº  1  a  3,  que  apresentou.  Em  análise  de  mérito,  a  Comissão  de

Administração Pública também opinou pela aprovação da matéria com as Emendas

nº 1 a 3, apresentadas pela Comissão de Constituição e Justiça.

Vem agora a proposição a esta comissão para receber parecer, nos termos do art.

188, combinado com o art. 102, VII, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei  em epígrafe tem por  objetivo instituir  o  Regime de Previdência

Complementar para os servidores públicos titulares de cargos efetivos dos Poderes

do Estado e membros de Poderes, do Ministério Público, do Tribunal de Contas e

Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, em consonância com o disposto no
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art. 40, §15, da Constituição da República.

De acordo com a Mensagem nº 561/2013, o governador ressalta a importância do

projeto em exame, que, após a reforma do sistema previdenciário nacional, “tornou-se

a alternativa mais adequada à modernização do Regime Próprio de Previdência”.

Entre  as  medidas  propostas,  destaca-se  a  fixação  do  limite  máximo  para  a

concessão de aposentadorias e pensões para os servidores públicos, a qual passa a

ser o teto do Regime Geral de Previdência Social - RGPS -, valendo apenas para

aqueles  que  ingressarem  no  serviço  público  estadual  após  a  autorização  de

implantação  da  entidade  fechada  de  previdência  complementar  pelo  órgão

fiscalizador  responsável,  qual  seja,  a  Superintendência  Nacional  de  Previdência

Complementar - Previc. Para a operacionalização do novo regime a ser implantado, o

projeto autoriza a criação da Fundação de Previdência Complementar do Estado de

Minas Gerais - Prevcom-MG -,  de natureza pública, a qual será responsável  pela

administração e  pela  execução dos planos de benefícios  a serem oferecidos  aos

servidores e aos membros de Poder que ingressarem no serviço público estadual a

partir da instituição do regime de previdência complementar.

A  estrutura  organizacional  da  Prevcom-MG  será  constituída  pelo  Conselho

Deliberativo e Conselho Fiscal, os quais terão composição paritária entre patrocinador

e participantes, e pela Diretoria  Executiva, a qual  será composta por,  no máximo,

quatro membros nomeados pelo Conselho Deliberativo.

Nos  termos  da  mensagem  do  governador  do  Estado,  o  regime  de  previdência

complementar  será  operacionalizado  por  meio  de  planos  de  benefícios,  os  quais

serão “estruturados na modalidade de contribuição definida na fase de acumulação

de recursos e na fase de percepção dos benefícios.  A sistemática da previdência

complementar  permitirá  aos  servidores  optantes capitalizar  suas contribuições em

contas  individuais,  programando  o  valor  de  seu  benefício  futuro,  ao  escolher,

anualmente,  a alíquota  com a  qual  pretendem contribuir.  Além  disso,  e  se  assim

desejarem, os  servidores  terão  a  oportunidade de realizar  aportes  extraordinários

com o intuito de elevar seu benefício futuro, sendo-lhes facultado, ainda, a promoção

de  resgate  parcial  dos  valores  acumulados,  quando  da  efetivação  de  sua

aposentadoria.  O  Estado,  como  patrocinador,  deverá  aportar  a  mesma  alíquota



1002
____________________________________________________________________________

recolhida pelo servidor, limitada a 7,5% (sete e meio por cento)”.

Em seu exame preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça observou que a

medida  é  coerente  com  as  diretrizes  constitucionais  e  que  decorre  da  própria

autonomia  estadual  a  competência  do  Estado  para  disciplinar  a  previdência

complementar de seus servidores. Com vistas a aperfeiçoar o projeto, apresentou as

Emendas nº 1 a 3.

A Comissão  de  Administração  Pública  registrou  que  “a  adoção  do  regime  de

previdência complementar é (...)  imperativo que decorre de três compromissos do

Estado  brasileiro:  o  zelo  com  o  equilíbrio  das  contas  públicas,  a  oferta  de  uma

previdência sustentável aos servidores e suas famílias e, por fim, a viabilização do

crescimento  econômico por  intermédio  da  formação de  poupança interna”.  Nesse

sentido, opinou pela aprovação do projeto com as Emendas nº 1 a 3, apresentadas

pela comissão que a precedeu.

No  que  concerne  à  competência  desta  comissão  para  proceder  à  análise  da

repercussão orçamentária e financeira do projeto, destaca-se que o projeto em tela

autoriza o aporte de R$ 20.000.000,00 para cobertura de despesas referentes ao

custeio da implantação da Prevcom-MG, entidade que fará a gestão dos planos de

benefícios dos servidores que aderirem ao regime de previdência complementar. Tais

recursos  serão  custeados  pelo  Tesouro  Estadual,  sendo  que  sua  execução

dependerá da inclusão desses valores na Lei Orçamentária Anual para 2014, quando

deverá ser autorizado o funcionamento da Prevcom-MG.

Por  outro  lado,  vale  lembrar  que  a  medida,  do  ponto  de  vista  financeiro  e

orçamentário,  permitirá uma desoneração gradual de obrigações do Estado com o

custeio  das contribuições  patronais,  permitindo,  em longo prazo,  uma redução de

despesas, uma vez que o Poder Público ficará responsável apenas pelo pagamento

do valor dos benefícios até o teto estabelecido para o regime. Essa medida contribui,

sem  dúvida,  para  a  manutenção  do  equilíbrio  atuarial  do  regime  próprio  de

previdência.

Finalmente,  importa  ressaltar  que  as  receitas  e  despesas  da  Prevcom-MG não

integrarão a lei orçamentária anual, já que trata-se de entidade com personalidade

jurídica de direito privado. Constarão nos orçamentos anuais apenas as contribuições
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que o Estado e suas autarquias e fundações públicas deverão pagar à entidade na

qualidade de patrocinadoras.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei Complementar nº

53/2013, no 1º turno, com as Emendas nº 1 a 3, apresentadas pela Comissão de

Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 14 de novembro de 2013.

Lafayette  de  Andrada,  presidente  e  relator  -  Tiago  Ulisses  -  Sebastião  Costa  -

Gustavo Corrêa.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 54/2013

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De  autoria  do  governador  do  Estado,  o  projeto  de  lei  em  tela  “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”.

Preliminarmente,  a  proposição  foi  apreciada  pela  Comissão  de  Constituição  e

Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade  com as

Emendas  nº  1  e  2,  que  apresentou. Em  análise  de  mérito,  a  Comissão  de

Administração Pública também opinou pela aprovação da matéria com as Emendas

nº 1 e 2, apresentadas pela Comissão de Constituição e Justiça.

Vem agora a proposição a esta comissão para receber parecer, nos termos do art.

188, combinado com o art. 102, VII, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto  de  lei  em epígrafe tem por  objetivo  promover  uma reestruturação do

regime previdenciário dos servidores públicos do Estado de Minas Gerais, por meio

da extinção do Fundo de Previdência do Estado de Minas Gerais - Funpemg - e da

unificação  da  administração  dos  pagamentos  dos  benefícios  previdenciários  num

fundo único, a saber, o Fundo Financeiro de Previdência - Funfip. Importa ressaltar

que a medida está acompanhada de outro projeto de lei complementar, também em

tramitação nesta Casa,  que institui  a  previdência complementar para o Estado de
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Minas Gerais, corporificando, assim, um conjunto de iniciativas que visam dar maior

sustentabilidade à previdência dos servidores públicos no longo prazo.

Nos termos do projeto, o art. 1º promove a extinção do Funpemg e reverte o seu

patrimônio constituído ao Funfip, o qual somente poderá ser destinado ao pagamento

dos benefícios previdenciários do regime próprio de previdência social. Dessa forma,

o Funfip passa a suceder o Funpemg para todos os fins.

O art.  2º  altera  os  dispositivos  da  Lei  Complementar  nº  64,  de  2002,  retirando

desses  comandos  a  referência  ao  Funpemg.  Além  disso,  promove  alteração  nas

alíquotas de contribuição, ampliando a contribuição patronal de 19% para 22%, ou o

dobro da contribuição do servidor,  que permanece em 11% sobre o valor  da sua

remuneração. Ainda, permite que o Poder Executivo utilize, como fonte alternativa, os

recursos transferidos pela União a título de compensação financeira pela utilização de

recursos naturais presentes em seu território,  para o pagamento das contribuições

patronais.

Finalmente, o art. 3º determina à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão -

Seplag -, à Secretaria de Estado de Fazenda - SEF - e ao Instituto de Previdência dos

Servidores do Estado de Minas Gerais - Ipsemg - a adoção das medidas necessárias

à  extinção do Funpemg, assegurando a prestação de contas dos atos  de gestão

praticados desde a criação do fundo até a data da transferência dos seus recursos.

De acordo com a Mensagem nº 562/2013, o governador ressalta a importância do

projeto em exame, o qual, ao unificar o sistema de previdência do Estado, propicia

“um horizonte de planejamento de maior estabilidade, dentro do arranjo nacional de

previdência  pública,  reafirmando  o  compromisso  do  Estado  com  o  caráter

atuarialmente sustentável do Regime Próprio de Previdência”.

Em seu exame preliminar,  a Comissão de Constituição e Justiça observou que a

medida  é  coerente  com  as  diretrizes  constitucionais  e  que  decorre  da  própria

autonomia estadual a competência do Estado para disciplinar a previdência própria

de seus servidores. Com vistas a aperfeiçoar o projeto, apresentou as Emendas nº 1

e 2.

A  Comissão  de  Administração  Pública  registrou  que  o  projeto  em  tela  se

fundamenta  “diante  do  novo  panorama  gerencial  para  os  regimes  próprios  de
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previdência,  por  força  do  comando  constitucional  da  adoção  do  regime

complementar”  e  opinou  pela  aprovação  do  projeto  com  as  Emendas  nº  1  e  2,

apresentadas pela comissão que a precedeu.

No  que  concerne  à  competência  desta  comissão  para  proceder  à  análise  da

repercussão orçamentária e financeira do projeto,  destaca-se que a implementação

da  medida  proposta  não  implica  geração  de  despesas  para  o  erário,  e,  por

conseguinte, violação à Lei de Responsabilidade Fiscal.  Tal premissa baseia-se no

fato  de  que  a  unificação  dos  fundos  de  previdência  permitirá  conferir  maior

racionalidade  ao  sistema previdenciário  atual, seja  em  termos  atuariais,  seja  em

termos gerenciais.

Sendo assim, não há óbice ao prosseguimento, nesta Casa, do projeto sob análise.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei Complementar nº

54/2013, no 1º turno, com as Emendas nº 1 e 2, apresentadas pela Comissão de

Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 14 de novembro de 2013.

Lafayette  de  Andrada,  presidente  e  relator  -  Tiago  Ulisses  -  Gustavo  Corrêa  -

Sebastião Costa - Pompílio Canavez (voto contrário).

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 777/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 777/2011, de autoria do deputado Carlin Moura, que dispõe

sobre  reserva  de  vaga  para  afro-brasileiros,  em  peça  publicitária  de  órgão  das

administrações públicas direta e indireta 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.

A fim de assegurar a clareza e a precisão do comando contido no art.  1°,  esta

comissão optou por efetuar alguns ajustes na redação do dispositivo, preservando

fielmente o sentido do texto aprovado em Plenário.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está
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de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 777/2011

Estabelece percentual mínimo de afro-brasileiros em peça publicitária de órgão ou

entidade da administração pública direta e indireta do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Será de, no mínimo, 20% (vinte por cento) o percentual de afro-brasileiros

entre  as  pessoas  que  figurarem  em  peça  publicitária  de  órgão  ou  entidade  da

administração pública direta e indireta do Estado.

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

Sala das Comissões, 14 de novembro de 2013.

Antonio Lerin, presidente - Adalclever Lopes, relator - Tadeu Martins Leite.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.259/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei  n°  1.259/2011, de autoria do Deputado Leonardo Moreira, que

proíbe o uso de produtos, materiais ou artefatos que contenham quaisquer tipos de

amianto  ou  asbesto  ou  outros  minerais  que,  acidentalmente,  tenham  fibras  de

amianto na sua composição e dá outras providências, foi aprovado no 2° turno, na

forma do Substitutivo n° 1 ao vencido no 1° turno.

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

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

Interno.

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

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 1.259/2011

Proíbe  a  importação,  o  transporte,  o  armazenamento,  a  industrialização,  a

comercialização e o uso de produtos que contenham amianto, asbesto ou minerais

que contenham amianto ou asbesto em sua composição e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Ficam proibidos no Estado a importação, o transporte, o armazenamento, a

industrialização,  a  comercialização  e  o  uso de  produtos  que contenham  amianto,

asbesto  ou  minerais  que  contenham  amianto  ou  asbesto  em  sua  composição,



1007
____________________________________________________________________________

observados os prazos estabelecidos no art. 2°.

Art.  2°  -  O  atendimento  ao  disposto  no  art.  1°  observará  os  seguintes  prazos,

contados da data de publicação desta lei:

I - oito anos, para a importação e o transporte;

II  -  oito  anos  e  seis  meses,  para  a  industrialização,  o  armazenamento  e  a

comercialização pela indústria;

III  -  nove  anos,  para  a  comercialização  pelos  estabelecimentos  atacadistas  e

varejistas;

IV - dez anos, para o uso.

Art. 3° - Até o término do prazo estabelecido no inciso II do art. 2°, as empresas

fabricantes  dos  produtos  a  que  se  refere  o  art.  1º,  instaladas  no  Estado,  ficam

obrigadas a:

I - realizar medições de concentração de poeira de amianto em suspensão no ar

nos locais de fabricação, em intervalos não superiores a seis meses, observadas as

normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT;

II - interromper a produção em locais onde as medições a que se refere o inciso I

acusarem  concentrações  maiores  que  0,10  f/cm3  (zero  vírgula  dez  fibra  por

centímetro cúbico).

III  -  divulgar  aos  trabalhadores  empregados  na  fabricação  de  produtos  que

contenham amianto, asbesto ou minerais que contenham amianto ou asbesto normas

de segurança relacionadas a sua utilização segura e responsável;

IV - realizar campanhas semestrais de qualificação e de divulgação ampla sobre os

riscos e a forma correta da utilização dos produtos que contenham amianto, asbesto

ou minerais que contenham amianto ou asbesto.

Parágrafo único - As medições a que se refere o inciso I do caput serão realizadas

por  instituição  credenciada  pelo  Instituto  Nacional  de  Metrologia,  Normalização  e

Qualidade Industrial - Inmetro.

Art. 4° - Os substitutos do amianto e dos asbesto, quando introduzidos no mercado,

estarão  sujeitos  a  normas  de  controle,  nos  termos  de  regulamento,  tendo  como

objetivo manter a proteção à saúde, até que se comprove que não são prejudiciais à

saúde humana.
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Art. 5° - O descumprimento ao disposto nesta lei ou na sua regulamentação sujeita

o infrator às penas estabelecidas no inciso XXIX do art. 10 da Lei Federal n° 6.437,

de 20 de agosto de 1977.

Art. 6° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 14 de novembro de 2013.

Antonio Lerin, presidente - Adalclever Lopes, relator - Tadeu Martins Leite.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.748/2011

Comissão de Redação

O Projeto  de Lei  n°  2.748/2011,  de autoria  do deputado  Leonardo Moreira,  que

dispõe  sobre  a  cassação  da  inscrição  no  cadastro  de  contribuintes  do  ICMS de

qualquer  empresa  que  faça  uso  direto  ou  indireto  de  trabalho  escravo  ou  em

condições análogas, foi aprovado no 2° turno, na forma do vencido no 1° turno.

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

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

Interno.

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

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.748/2011

Acrescenta o inciso XIV ao § 7° do art. 24 da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de

1975, que consolida a legislação tributária do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica acrescentado ao § 7° do art. 24 da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de

1975, o seguinte inciso XIV:

“Art. 24 - (…)

§ 7° - (...)

XIV - o sócio ou dirigente tiver sido condenado pelo crime previsto no art. 149 do

Código Penal, após o trânsito em julgado da sentença de condenação.”.

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

Sala das Comissões, 14 de novembro de 2013.

Antonio Lerin, presidente - Tadeu Martins Leite, relator - Adalclever Lopes.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.273/2012

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.273/2012, de autoria do deputado  Gustavo Corrêa, que dá

denominação  à  ponte  sobre  o  Rio  Xopotó  localizada  na  Rodovia  MGC-120,  no

Município de Guidoval, 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° 3.273/2012

Dá denominação à ponte sobre o Rio Xopotó localizada na Rodovia MGC-120, no

Município de Guidoval.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica denominada Prefeito Cid Vieira a ponte sobre o Rio Xopotó localizada

na Rodovia MGC-120, no Município de Guidoval.

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

Sala das Comissões, 14 de novembro de 2013.

Antonio Lerin, presidente - Tadeu Martins Leite, relator - Adalclever Lopes.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.633/2012

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.633/2012, de autoria do deputado Sávio Souza Cruz, que dá

denominação  ao  trecho  da  Rodovia  MG-400  que  liga  o  Município  de  Buritis  ao

Município de Formoso, 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° 3.633/2012

Dá denominação ao trecho da Rodovia MG-400 que liga o Município de Buritis ao
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Município de Formoso.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica denominado Vereador Ivaldo Bertoldo de Oliveira o trecho da Rodovia

MG-400 que liga o Município de Buritis ao Município de Formoso.

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

Sala das Comissões, 14 de novembro de 2013.

Antonio Lerin, presidente - Tadeu Martins Leite, relator - Adalclever Lopes.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 4.412/2013

Comissão de Redação

O Projeto de Resolução n° 4.412/2013, de autoria da Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária, que ratifica o Convênio ICMS n° 41, de 27 de maio de

2013, celebrado no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária - Confaz -,

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° 4.412/2013

Ratifica o Convênio ICMS n° 41, de 27 de maio de 2013, celebrado no âmbito do

Conselho Nacional de Política Fazendária - Confaz.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1° - Fica ratificado o Convênio ICMS n° 41, de 27 de maio de 2013, celebrado

no âmbito do  Conselho Nacional  de  Política  Fazendária  -  Confaz -,  que altera  o

Convênio ICMS n° 54, de 25 de maio de 2012, que concede isenção do ICMS nas

saídas  interestaduais  de  rações  para  animais  e  dos  insumos  utilizados  em  sua

fabricação, cujos destinatários estejam domiciliados em municípios com situação de

emergência  ou  de  calamidade  pública  declarada  em  decreto  governamental,  em

decorrência da estiagem que atinge o semiárido brasileiro.

Art. 2° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 14 de novembro de 2013.
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Antonio Lerin, presidente - Adalclever Lopes, relator - Tadeu Martins Leite.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 4.413/2013

Comissão de Redação

O Projeto de Resolução n° 4.413/2013, de autoria da Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária, que ratifica o Convênio ICMS n° 44, de 12 de junho de

2013, celebrado no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária - Confaz -,

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 4.413/2013

Ratifica o Convênio ICMS n° 44, de 12 de junho de 2013, celebrado no âmbito do

Conselho Nacional de Política Fazendária - Confaz.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1° - Fica ratificado o Convênio ICMS n° 44, de 12 de junho de 2013, celebrado

no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária - Confaz -, que dispõe sobre

a adesão dos Estados da Bahia e de Minas Gerais ao Convênio ICMS n° 125, de 16

de dezembro de 2011, que autoriza a exclusão da gorjeta da base de cálculo do ICMS

incidente  no  fornecimento  de  alimentação  e  bebidas  promovido  por  bares,

restaurantes, hotéis e estabelecimentos similares.

Art. 2° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 14 de novembro de 2013.

Antonio Lerin, presidente - Adalclever Lopes, relator - Tadeu Martins Leite.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 4.414/2013

Comissão de Redação

O Projeto de Resolução n° 4.414/2013, de autoria da Comissão de Fiscalização

Financeira  e  Orçamentária,  que  ratifica  o  Convênio  n°  49/2013,  celebrado  pelo

Conselho Nacional de Política Fazendária - Confaz - em 24 de junho de 2013, foi

aprovado em turno único, na forma original.
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Vem agora o projeto a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

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

Interno.

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

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 4.414/2013

Ratifica o Convênio ICMS n° 49, de 24 de junho de 2013, celebrado no âmbito do

Conselho Nacional de Política Fazendária - Confaz.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1° - Fica ratificado o Convênio ICMS n° 49, de 24 de junho de 2013, celebrado

no âmbito do  Conselho Nacional  de  Política  Fazendária  -  Confaz -,  que altera  o

Convênio ICMS n° 54, de 25 de maio de 2012, que concede isenção do ICMS nas

saídas  interestaduais  de  rações  para  animais  e  dos  insumos  utilizados  em  sua

fabricação, cujos destinatários estejam domiciliados em municípios com situação de

emergência  ou  de  calamidade  pública  declarada  em  decreto  governamental,  em

decorrência da estiagem que atinge o semiárido brasileiro.

Art. 2° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 14 de novembro de 2013.

Antonio Lerin, presidente - Adalclever Lopes, relator - Tadeu Martins Leite.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 4.456/2013

Comissão de Redação

O Projeto de Resolução n° 4.456/2013, de autoria da Comissão de Fiscalização

Financeira  e  Orçamentária,  que  ratifica  o  Convênio  n°  40/2013,  celebrado  pelo

Conselho Nacional de Política Fazendária - Confaz - em 27 de maio de 2013, foi

aprovado em turno único, na forma original.

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

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

Interno.

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

de acordo com o aprovado.
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PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 4.456/2013

Ratifica o Convênio ICMS n° 40, de 27 de maio de 2013, celebrado no âmbito do

Conselho Nacional de Política Fazendária - Confaz.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1° - Fica ratificado o Convênio ICMS n° 40, de 27 de maio de 2013, celebrado

no âmbito do  Conselho Nacional  de  Política  Fazendária  -  Confaz -,  que altera  o

Convênio  ICMS  n°  142,  de  16  de  dezembro  de  2011,  que  concede  isenção  e

suspensão  do  ICMS nas  operações  e  prestações  relacionadas  com  a  Copa  das

Confederações FIFA 2013 e a Copa do Mundo FIFA 2014, e dá outras providências.

Art. 2° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 14 de novembro de 2013.

Antonio Lerin, presidente - Adalclever Lopes, relator - Tadeu Martins Leite.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 4.457/2013

Comissão de Redação

O Projeto de Resolução n° 4.457/2013, de autoria da Comissão de Fiscalização

Financeira  e  Orçamentária,  que  ratifica  o  Convênio  n°  38/2013,  celebrado  pelo

Conselho Nacional de Política Fazendária - Confaz - em 22 de maio de 2013, 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° 4.457/2013

Ratifica o Convênio ICMS n° 38, de 22 de maio de 2013, celebrado no âmbito do

Conselho Nacional de Política Fazendária - Confaz.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1° - Fica ratificado o Convênio ICMS n° 38, de 22 de maio de 2013, celebrado

no âmbito do Conselho Nacional  de Política Fazendária - Confaz -, o qual dispõe

sobre  procedimentos  a  serem  observados  na  aplicação  da  tributação  pelo  ICMS

prevista na Resolução do Senado Federal n° 13, de 25 de abril de 2012, e autoriza a
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remissão de crédito tributário na hipótese que especifica.

Art. 2° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 14 de novembro de 2013.

Antonio Lerin, presidente - Adalclever Lopes, relator - Tadeu Martins Leite.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.469/2013

Comissão de Redação

O Projeto  de  Lei  n°  4.469/2013,  de  autoria  do  governador  do  Estado,  que  dá

denominação a escola estadual de ensino médio situada 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 N° 4.469/2013

Dá  denominação  a  escola  estadual  de  ensino  médio  situada  no  Município  de

Governador Valadares.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° - Fica denominada Escola Estadual Professora Maria Damázio de Barros

Menezes a escola estadual de ensino médio situada na Rua 5, s/n°, Bairro Jardim da

Penha, no Município de Governador Valadares.

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

Sala das Comissões, 14 de novembro de 2013.

Antonio Lerin, presidente - Tadeu Martins Leite, relator - Adalclever Lopes.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.478/2013

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.478/2013, de autoria do deputado Dilzon Melo, que declara de

utilidade  pública  a  Associação  Esportiva  Santa  Cruz,  com  sede  no  Município  de

Varginha, 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° 4.478/2013

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  Esportiva  Santa  Cruz,  com  sede  no

Município de Varginha.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação Esportiva Santa Cruz, com

sede no Município de Varginha.

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

Sala das Comissões, 14 de novembro de 2013.

Antonio Lerin, presidente - Tadeu Martins Leite, relator - Adalclever Lopes.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.524/2013

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.524/2013, de autoria do deputado Inácio Franco, que declara

de utilidade pública a Associação do Assentamento da Fazenda Paulista - A.A.F.P -,

com sede no Município de Pompéu, 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° 4.524/2013

Declara de utilidade pública a Associação do Assentamento da Fazenda Paulista -

AAFP -, com sede no Município de Pompéu.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1°  -  Fica  declarada de utilidade pública  a  Associação do Assentamento  da

Fazenda Paulista - AAFP -, com sede no Município de Pompéu.

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

Sala das Comissões, 14 de novembro de 2013.

Antonio Lerin, presidente - Tadeu Martins Leite, relator - Adalclever Lopes.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.601/2013

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.601/2013, de autoria do governador do Estado, 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,  foi

aprovado em turno único, com as Emendas n°s 3 a 6.

Vem 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° 4.601/2013

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

Tribunal  de  Justiça,  do  Tribunal  de  Justiça Militar  e do  Fundo Especial  do  Poder

Judiciário do Estado de Minas Gerais.

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 Justiça do Estado de Minas

Gerais - TJMG -, no valor 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 - despesas com pessoal e encargos sociais, no valor de R$29.000.000,00 (vinte e

nove milhões de reais);

II - outras despesas correntes, no 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, no valor de R$84.000.000,00 (oitenta e quatro milhões de

reais).

Art. 2° - Para atender ao disposto no art. 1°, 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
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Gerais - TJMMG -, no valor de R$1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais);

II  -  da  anulação  da  dotação  orçamentária  de  pessoal  e  encargos  sociais  de

Recursos Ordinários do Tesouro Estadual do TJMMG, no valor de R$3.550.000,00

(três milhões quinhentos e cinquenta mil reais);

III  -  da  anulação  da  dotação  orçamentária  de  outras  despesas  correntes  de

Recursos Ordinários do Tesouro Estadual do TJMG, 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 TJMG, no valor de R$1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais);

V - da anulação da dotação orçamentária de pessoal e encargos sociais de RPPS

do TJMMG, 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  TJMMG,  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 TJMG,  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 TJMG, 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  -  PMMG -,  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 TJMG, no valor de R$6.000.000,00 (seis milhões de reais);

XI - do saldo financeiro de Recursos Diretamente Arrecadados do TJMG, no valor

de R$84.000.000,00 (oitenta e quatro milhões de reais).

Art.  3°  -  Fica  o  Poder  Executivo  autorizado  a  abrir  crédito  suplementar  ao

Orçamento  Fiscal  do  Estado  em  favor  do  TJMMG,  no  valor  de  R$400.000,00
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(quatrocentos mil reais), para atender a outras despesas correntes.

Art. 4° - Para atender ao disposto no art. 3°, serão utilizados recursos provenientes

da anulação da dotação orçamentária de pessoal e encargos sociais de Recursos

Ordinários do Tesouro Estadual do TJMMG, no valor de R$400.000,00 (quatrocentos

mil reais).

Art. 5° - 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 n°  20.802, de 26 de julho de 2013, no valor 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,  no 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, no 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 a seguir:

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);

VI - Auxílio-Alimentação, Auxílio-Creche e Outros Auxílios (2.111).

Art. 6° - Para atender ao disposto no art. 5°, serão utilizados recursos provenientes:

I - da anulação da dotação orçamentária de outras despesas correntes de Recursos

Ordinários do Tesouro Estadual do TJMG, 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
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Recursos  de  Convênios  com  a  União  e  suas  Entidades  do  TJMG,  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 TJMG, 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 TJMG, 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 - IMA -, 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 - IEF -, 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  TJMG,  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);

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
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Recursos das Receitas de Fiscalização, Taxas e Custas Judiciais do TJMG, 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 das  Receitas  de  Fiscalização,  Taxas e  Custas

Judiciais do TJMG, 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 TJMG, 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  TJMG,  no  valor  de

R$55.100,00 (cinquenta e cinco mil e cem reais);

XIV -  da  anulação  da dotação orçamentária  de investimentos de  Recursos das

Receitas  de  Fiscalização,  Taxas  e  Custas  Judiciais  do  TJMG,  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. 7° - 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 FEPJ, de que trata o parágrafo único do art.

5°.

Art. 8° - 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. 9° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 14 de novembro de 2013.

Antonio Lerin, presidente - Tadeu Martins Leite, relator - Adalclever Lopes.
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 19 DE NOVEMBRO DE 2013

ATAS

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

LEGISLATURA EM 14/11/2013

Presidência do Deputado Ivair Nogueira

Sumário: Comparecimento - Falta de quórum.

Comparecimento

- Comparecem os deputados e as deputadas:

Ivair Nogueira - Almir Paraca - Ana Maria Resende - André Quintão - Anselmo José

Domingos - Antônio Carlos Arantes - Duilio de Castro - Fábio Cherem - Fred Costa -

Glaycon Franco - Gustavo Valadares - João Leite - Leonardo Moreira - Liza Prado -

Pompílio  Canavez -  Rogério  Correia -  Rômulo Viegas  -  Tiago Ulisses -  Vanderlei

Miranda.

Abertura

O presidente (deputado Ivair Nogueira) - Às 14h14min, a lista de comparecimento

não  registra  a  existência  de  número  regimental.  A presidência  deixa  de  abrir  a

reunião, por falta de quórum, e convoca as deputadas e os deputados para a especial

de logo mais, às 20 horas, nos termos do edital de convocação.

ATA DA 31ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 13/11/2013

Presidência do Deputado Adelmo Carneiro Leão e da Deputada Liza Prado

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

Fase: Questões de Ordem; chamada para recomposição de quórum; inexistência de

número  regimental  para  a  continuação  dos  trabalhos  -  Palavras  do  Presidente  -

Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os deputados e as deputadas:

Adelmo Carneiro Leão - Neider Moreira - Adalclever Lopes - Almir Paraca - Ana

Maria Resende - André Quintão - Anselmo José Domingos - Antônio Carlos Arantes -
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Antonio Lerin - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão - Carlos Pimenta - Dalmo Ribeiro

Silva - Fabiano Tolentino - Fábio Cherem - Fred Costa - Glaycon Franco - Gustavo

Corrêa - Jayro Lessa - Juarez Távora - Leonardo Moreira - Liza Prado - Luiz Henrique

- Luzia Ferreira - Mário Henrique Caixa - Neilando Pimenta - Paulo Guedes - Romel

Anízio - Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas - Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite -

Tiago Ulisses - Ulysses Gomes - Zé Maia.

Abertura

A presidente  (deputada  Liza  Prado)  -  Às  20h9min,  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 Arlen  Santiago,  2º-secretário  ad hoc,  procede à leitura da  ata da

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

A 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.

Questões de Ordem

O deputado Rômulo Viegas -  Deputada Liza  Prado,  que nesta noite  preside os

nossos trabalhos no Plenário, gostaria de mandar um grande abraço ao governador

Anastasia e à sua equipe de governo pela solenidade que ocorreu hoje na Cidade

Administrativa, quando vários prefeitos tiveram a oportunidade de receber benefícios

por meio de recursos do governo do Estado na área da saúde, veículos para melhorar

o atendimento aos pacientes em Minas Gerais. Cumprimento os prefeitos mineiros,

as prefeitas, os vereadores e as lideranças. O governo de Minas, sob o comando do

PSDB avança cada vez mais, atendendo com extrema eficiência às políticas públicas

do nosso Estado. Muito obrigado.

O deputado Arlen Santiago - Exma. Deputada Liza Prado, parlamentar combativa,

que veio do Triângulo Mineiro e engrandece cada vez mais esta nossa Casa com a
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discussão  de  projetos  extremamente  importantes,  sempre  na  luta  em  favor  dos

menos  favorecidos.  Gostaria  de  fazer  uma  comunicação.  Amanhã,  na  parte  da

manhã, entre 10 horas e meio-dia, estarão reunidos mais de 100 prefeitos na sede da

Associação dos Municípios  da Área Mineira da Sudene,  convocados pelo prefeito

Carlúcio, de Mirabela, presidente da associação. Será feito um movimento simbólico

de  fechamento  das  prefeituras,  pois  estamos  vendo  que  a  grande  fatia  do  bolo

tributário tem ficado com o governo federal, que não tem aplicado nas áreas sociais,

principalmente  nas  de  saúde  e  de  educação.  Todas  as  pesquisas  do  Brasil

demonstram que a saúde é um grande problema do brasileiro. Os prefeitos estarão

reunidos amanhã na sede da Amams, em vigília, para que o governo federal acorde e

realmente faça uma recomposição. Há exonerações de todas as formas. Quando a

Constituição de 1988 foi feita, vimos uma tripartição dos recursos, através do IPI e do

Imposto de Renda, mas hoje há contribuições que não são divididas entre estados e

municípios  e  que são mais  do  que os impostos que são divididos.  Isso  causa a

falência  total  dos  municípios.  A maioria  dos municípios  brasileiros  não terá  como

pagar o 13º salário. Alguns já estão atrasados. E hoje a saúde foi praticamente toda

jogada  no  colo  dos  prefeitos.  Quando  foi  feita  a  Constituição  de  1988  e  sua

regulamentação, 60% dos recursos da saúde eram do governo federal. Hoje, 60%

são  do  estado  e  dos  municípios.  Vemos  a  justeza  disso.  Já  vimos  algo  assim

acontecer  no  Ceará,  onde  centenas  de  prefeitos  fizeram  manifestação.  Também

vimos isso acontecer no agreste pernambucano, na região da seca, e no Norte de

Minas, onde centenas de prefeitos paralisaram os trabalhos. Faremos isso para que o

nosso governo federal enxergue o sofrimento infringido aos munícipes, principalmente

aos dos municípios que têm pouco ICMS. Amanhã, na parte da manhã, o vereador

Ozeas, o vereador Loisinho, o vereador Nílson e a Apae de Pompéu convidam todos

para uma grande marcha contra a Meta 4 do Ministério da Educação, que acaba com

as escolas para alunos especiais. Sem sombra de dúvida, os governos praticamente

nada fizeram por esses alunos especiais.  Quem fez algo por eles foi a sociedade

organizada, através das Apaes, que tanto têm feito para tantas pessoas que precisam

de equidade. Sob a falácia do Ministério de Educação de inclusão, às vezes uma

pessoa que precisa de mais cuidados é posta em uma sala com 40, 50, 60 alunos, e
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diz-se que se trata de inclusão. Essa é uma inclusão ao contrário. Por isso estamos

ao  lado  da  Apae.  Estivemos  em  Sete  Lagoas,  com  o  presidente  deputado  Dinis

Pinheiro, com o prefeito Márcio Reinaldo e com representantes de várias cidades.

Amanhã haverá essa movimentação em Pompéu. Movimentaremos todo o Estado de

Minas Gerais, e o Brasil está se movimentando também, pois não aceitaremos mais

esse corte em nome da inclusão, que joga essas pessoas que precisam de cuidados

especiais em uma vala comum, sem a equidade necessária. Amanhã será um dia de

muito movimento, quando as Apaes e os prefeitos se rebelarão contra essa grande

concentração dos recursos do governo, mas as obras não acontecem. Por exemplo,

há quantos e quantos anos vemos a BR-381, o Anel Rodoviário de Belo Horizonte

matando  gente  e  agora  acabando,  desonerando,  fazendo  graça  com  algumas

empresas? Assim, acaba com nosso povo mais carente, que precisa desse SUS pelo

qual lutamos tanto e que está tão combalido. Parece que os 2 milhões de assinaturas

não serviram para quase nada, porque o que foi aprovado ontem foi apenas 15% da

receita líquida, e não os 18%, que melhorariam um pouco a condição de saúde dos

brasileiros. Muito obrigado pelo seu carinho e atenção, deputada Liza Prado.

A  presidente  -  Deputado  Arlen  Santiago,  desejo-lhe  boa  sorte  no  encontro  e

cumprimento-o pelo trabalho e preocupação que tem com nosso povo.

O deputado Antônio Carlos Arantes - No dia 18, segunda-feira, na cidade de Poços

de Caldas, receberemos nosso senador Aécio Neves, que estará acompanhado de

mais  sete  governadores,  muitas  lideranças,  deputados  federais  de  Minas  e  São

Paulo,  deputados estaduais de outros estados e centenas de prefeitos não só do

nosso partido, PSDB, mas também dos partidos que apoiam o pacto federativo e

lideranças, para dar um basta na grande concentração de arrecadação para a União,

um repasse mínimo para o município e pouco para o estado. Hoje, a cada R$100,00,

mais de R$60,00 ficam com a União, pouco mais de R$20,00 com o estado e míseros

10%, 12%, 14% com os municípios, onde está o cidadão. É aí que ele vive, é aí que

ele gera esses impostos que nem sempre são aplicados para seu benefício. Portanto,

estaremos em Poços de Caldas, de manhã, às 11h30min, na segunda-feira, para ver

nosso  senador  Aécio  Neves  lançando  o  pacto  federativo.  Haverá  uma  grande

discussão sobre essa grande concentração de renda da União e pouco para o estado
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e municípios. Mesmo com muito pouco recurso, os municípios têm feito o máximo,

têm sofrido. Aliás, muitos não têm condições nem de pagar agora o 13º salário ao seu

funcionalismo.  O  Estado  também  está  passando  aperto,  na  verdade  todos  os

estados, em razão dessa grande concentração do dinheiro na mão da União. Mesmo

assim, tivemos a felicidade hoje de ver o governador Anastasia entregar centenas de

ônibus para transportar as pessoas doentes das cidades menores, como é o meu

caso, da cidade de Jacuí, onde já fui prefeito por três vezes; também minha cidade,

São Sebastião do Paraíso, onde resido hoje. São dois ônibus em São Sebastião do

Paraíso, um para Jacuí e um para Itamoji, um para Pratápolis, um para Monte Santo

de Minas e um para São Tomás de Aquino. Isso será feito através de um consórcio de

saúde  que  possa  concentrar  a  média  e  alta  complexidades  no  que  se  refere  a

doenças e seus tratamentos nas cidades médias e até mesmo nas cidades maiores.

Hoje  também  o  governador  Anastasia  distribuiu  quatro  carros  Sandero  para

transporte de nossos doentes.  Infelizmente,  ainda há muito pouco recurso para a

saúde. Como já disse antes, a União concentra e gasta pouco naquilo que realmente

faz a diferença. O dinheiro não tem chegado à ponta como seria necessário, tanto é

que  temos  visto  muitos  e  muitos  problemas.  É  difícil  o  momento  da  economia

brasileira. Vemos nas manchetes estampadas nos jornais com muita clareza já um

descrédito do empresariado brasileiro no governo federal. Isso é ruim porque é esse

empresário que gera desenvolvimento, que gera emprego para as pessoas que mais

precisam.  A  partir  do  momento  em  que  ele  tem  essa  grande  desconfiança  do

empresariado  brasileiro,  diminuem  os  investimentos.  E,  se  diminuem  os

investimentos, diminui o desenvolvimento; diminuindo o desenvolvimento, diminui o

crescimento das famílias. O emprego é o que há de mais sagrado, e o salário no final

do mês para alimentar a família passa a ficar comprometido. Então, vemos com muita

preocupação novamente a inflação querendo bater às portas do povo brasileiro. Em

relação ao câmbio, não há mais controle do nosso Banco Central, que a cada hora

toma  atitudes  que  nem  sempre  têm  sido  as  mais  certas.  Há  também  crise  na

cafeicultura. Aliás a presidente Dilma propôs que amanhã fará algumas ações, por

intermédio do ministro da Agricultura  -  estive no Ministério  da Agricultura semana

passada. Não como em Varginha, aonde a presidente foi com toda pompa, anunciou
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que salvaria a cafeicultura, e foi muito pior porque o preço do café só não abaixou

mais naqueles dias porque o dólar subiu. Mas depois continuou abaixando, e hoje

uma saca  de  café  está  sendo  vendida  a  R$220,00,  R$230,00,  e  custa  mais  de

R$350,00. É o empobrecimento do cafeicultor brasileiro, do cafeicultor mineiro. Muito

obrigado.

A  presidente  -  Parabenizo  seu  trabalho,  deputado  Antônio  Carlos  Arantes,

presidindo  a  Comissão  de  Política  Agropecuária  e  defendendo  sempre  nossos

produtores e o povo mineiro.

O deputado Fabiano Tolentino - Sra. Presidente, deputada Liza Prado, é um prazer

falar aqui nesta noite. Primeiramente falaremos da saúde. Realmente, Minas Gerais

avança. Hoje tivemos várias entregas de veículos Sandero e de ônibus para toda

Minas Gerais. Fiquei muito feliz quando cheguei hoje à Cidade Administrativa e vi

tantos  veículos,  que  circularão  pelas  estradas  de  Minas  Gerais  transportando

pacientes e  melhorando,  assim,  toda a questão da saúde de Minas Gerais.  Aliás

conseguimos  passar  veículos  para  quatro  cidades:  Santo  Antônio  do  Amparo,

Conceição  do  Pará,  Igaratinga  e  Morada  Nova  receberam  indicações  nossas.

Queremos parabenizar também os prefeitos, que aqui vieram e ficaram muito felizes.

Felizes  com  o  governador,  felizes  com  nosso  trabalho  e  felizes  por  receberem

veículos que serão usados em conformidade com o que precisamos mais: a saúde.

Trabalhar  em função  da saúde é  sempre  muito  importante.  A propósito,  estamos

tendo  um  problema grave  com  o  Hospital  São  João  de Deus,  em  Divinópolis,  o

macro-hospital do Centro-Oeste de Minas, que agora já está sendo solucionado. Foi

mudada a sua gestão, e hoje já está bem melhor. Os médicos já estão se adaptando

melhor  a  toda  essa  mudança.  O  Estado está  ali  realmente  tentando  resolver  da

melhor  forma  possível;  R$3.800.000,00  de  recursos  já  foram  passados  para

construção de 32 leitos da UTI, que já está sendo construída. Sexta-feira passada

estive  no  hospital,  junto  com  o  deputado  federal  Jaime  Martins  e  o  secretário

Helvécio, que saiu de Brasília e veio visitar o Hospital São João de Deus. As obras da

UTI já estão sendo feitas.  Então ficamos felizes em ver que realmente o hospital

começa a ressurgir, e ressurgir das cinzas. Um hospital que tinha uma dívida muito

alta, e ainda tem, mas a Caixa Econômica Federal está nos ajudando a solucionar o
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problema  da  dívida.  Estamos  tentando  solucionar  toda  essa  questão  porque

realmente é essencial para a nossa região, para o Centro-Oeste de Minas. Fomos

também a Formiga, quando estava presente também o secretário Antônio Jorge, e

conseguimos inaugurar 10 leitos de UTI neonatal na Santa Casa de Formiga. Fico

feliz  também  em  saber  que  Formiga  passa  a  ter  um  cantinho  para  que  nossas

crianças  possam  nascer  com  tranquilidade  lá  também.  Apesar  de  a  saúde  ser

realmente uma das bandeiras mais difíceis de todo o governo e de cobrarmos sempre

do governo federal mais investimentos, porque realmente é pesado para o governo

estadual e para as prefeituras mantê-la, ficamos felizes porque em Minas realmente

as coisas começam a ter novos rumos, a mudar e a melhorar. É bem verdade que

estamos ainda muito atrás. Temos muito a fazer, temos muito a brigar, temos muito a

debater; temos muito a buscar de recursos do governo, seja na esfera federal, seja na

esfera estadual, para melhorarmos mais, porque a saúde realmente é essencial. Mas,

com ações como a de hoje, vemos que o caminho está certo, que está sendo bem

delineado e que temos tudo para realmente Minas Gerais ser um grande Estado. Que

a saúde possa prosperar a cada dia. Nós, deputados que estamos aqui vendo esses

avanços, mesmo que ainda pequenos perto do tanto que temos de avançar no âmbito

da saúde, entendemos que o avanço é salutar e que temos sempre que defender

mais recursos para a saúde, mais investimentos na saúde, mas, principalmente, que

toda a rede funcione. Não necessariamente precisamos somente de veículos. Eles

são essenciais,  mas a rede tem de funcionar para que o paciente,  ao estar num

veículo, possa saber de que forma será atendido, em qual hospital será atendido e

em qual plano será atendido da melhor forma. Que o SUS realmente seja para todos,

seja viável a todos, que é o que sonhamos e do que a saúde realmente necessita.

Presidente, deputada Liza Prado, fico feliz em poder usar a palavra neste momento,

nesta noite. Quero realmente dizer que a saúde de Minas avança. Gostaríamos que

fosse muito mais. Mas gostaríamos também que o governo federal aportasse mais

recursos e melhorasse ainda mais  as  nossas condições para  avançarmos com a

ajuda  de  todos  os  Poderes,  federal,  estadual  ou  municipal  e,  realmente,

solucionarmos  os problemas  daqueles  que,  no  momento  mais  difícil  da  sua vida,

necessitam do poder público e de políticas públicas de qualidade.  Muito obrigado,
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deputada, e parabéns pela condução dos trabalhos. É importante dizer que hoje foi

um dia especial pois conseguimos, mesmo que entregando poucos veículos - gostaria

que  fossem  muito  mais  -,  solucionar  alguns  problemas  das  cidades  que  ficaram

felizes em receber os veículos e os ônibus no dia de hoje. Muito obrigado e boa noite.

A presidente  -  Deputado  Fabiano  Tolentino,  cumprimentamos  essa força  jovem,

sempre incansável na defesa da saúde da nossa população. Parabéns.

O deputado Adelmo Carneiro Leão - Sra. Presidente, quero cumprimentá-la pelo

trabalho  sempre  de  muita  dedicação  que  está  desenvolvendo.  Estamos

compartilhando desse seu trabalho na defesa de um novo estágio de planejamento

do nosso Triângulo Mineiro, tratando da chamada Região Metropolitana do Triângulo

Mineiro. Desejamos que seja uma região bem organizada, planejada, próspera e que

possa  contribuir  com  o  pleno  desenvolvimento  do  Brasil.  Você  é  uma  brava

companheira  nessa  luta.  Então  quero,  inicialmente,  parabenizá-la  por  isso.  Nesta

semana,  participamos  de  uma  audiência  pública  com  todas  as  associações

microrregionais do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. Estou confiante de que vamos

avançar, cada vez mais, para transformar as grandes potencialidades que temos no

Triângulo em realizações efetivas em favor do pleno desenvolvimento das pessoas e,

principalmente,  daquelas  que  mais  precisam.  Nesta  oportunidade,  também  quero

informar que ontem estivemos em Brasília, em nome da Assembleia de Minas, que

está  realizando um trabalho  muito importante na defesa de mais  recursos para a

saúde. Todos entendemos, na Assembleia de Minas, que quem pode oferecer mais

recursos para um projeto novo, para uma proposição nova, é a União. Vimos que a

Comissão Especial da Saúde, constituída na Câmara dos Deputados, cumpriu o seu

papel ao apresentar uma sugestão ao Congresso Nacional da votação de uma lei que

trata de aplicar o mínimo de 18,7% dos recursos líquidos da União na saúde, que,

traduzidos em receita bruta, são os 10% que nós lutamos sempre para a aplicação na

saúde. Os 18,7% da receita líquida correspondem exatamente aos 10% da receita

bruta que propusemos aqui. O povo brasileiro propôs e encaminhou ao Congresso

Nacional  um  abaixo-assinado  com  mais  de  2.200.000  assinaturas.  Isso  é

extremamente  expressivo.  Poucos  foram  os  movimentos  populares  sociais  que

atingiram esse número de assinaturas em defesa de uma questão tão fundamental
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como é a saúde. Infelizmente, percebi que, pela natureza do Congresso Nacional - e

recentemente  o  noticiário  tem  mostrado  isso  com  muita  evidência  -,  a  sua

representação é muito mais expressiva para os grandes, ricos e empresários do que

para  o  povo  de  um  modo  geral.  Lamentavelmente,  os  mesmos  deputados  que

indicaram os 18,7% como a receita líquida que deve ser aplicada na saúde foram os

que se negaram a taxar as grandes riquezas, as grandes fortunas e implementar a

cobrança e o controle do sistema financeiro que tem sido o sistema dominante em

nosso  mundo  e,  muito  especialmente,  em  nosso  país.  Nossa  luta  é  que  esses

recursos possam ser garantidos pela União com as receitas necessárias para fazer

com que o SUS funcione plenamente. No Senado da República, infelizmente, não

tivemos a aprovação da emenda que tratava desse valor, ele era um pouco menor,

era de 18% da receita líquida, exatamente por não apontar os recursos necessários

para complementar esse valor. É importante salientar que é errado o que dizem a

respeito de a União aplicar muito menos que o Estado em saúde. Não está, e o que

foi  aprovado  ontem  no  Senado,  uma  emenda  à  Constituição,  trata  de  exigir  a

aplicação do Orçamento de 15% das receitas da União. E se a União detém a maior

parte,  esses  15% da maior  parte também serão a maior  parte a ser  aplicada na

saúde. A afirmação de que a União diminuiu os seus investimentos e, às vezes, dá

esse entendimento, é falsa. Na realidade, quando tratamos da questão percentual, é

importante voltarmos há 10 anos, 15 anos ou 20 anos para podermos testemunhar o

que ocorreu. Na década de 90, a aplicação dos recursos por parte do Estado não

chegava  a  3%.  Os  municípios  aplicavam  muito  pouco.  A  União  era  a  que

percentualmente  aplicava  mais.  No  momento  em  que  aprovamos  a  Emenda  à

Constituição  nº  29,  tornou-se  obrigatória  aos  estados  a  aplicação  de  13% e  aos

municípios,  de  15%.  Logicamente  eles  aumentaram  a  contribuição,  o  que  veio  a

somar mais recursos no setor de saúde. Temos agora um volume de recursos que,

mesmo com a votação da PEC no Congresso Nacional  e no  Senado,  ainda não

atingiu o valor necessário. Estou fazendo essa consideração para dizer que nossa

luta  não  terminou.  Entendo  que  é  importante  estarmos  emparelhados  com  a

solicitação do Congresso, do povo brasileiro, para que tenhamos os 18,7% da receita

líquida.  Em  nosso  entendimento,  isso  significa  um  acréscimo  de
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R$45.000.000.000,00  e  o  volume  necessário  de  recursos.  Esse  é  um  volume

extremamente  expressivo para implantarmos definitivamente a saúde como direito

fundamental  da  pessoa  humana,  sendo  o  Estado  seu  provedor;  por  isso,  a  luta

continua.  Se  os  mesmos  que  querem  esse  valor  estiverem  conosco  exigindo  e

permitindo que as grandes fortunas sejam taxadas e que os ricos possam pagar mais,

aliás, em favor dos que mais precisam, os pobres, não tenho nenhuma dúvida de que

chegaremos aonde queremos chegar:  a  uma condição de  ter  saúde como direito

fundamental  da  pessoa  humana.  Então,  quero  deixar  registrado  nossa  presença,

nosso empenho, nosso trabalho em favor da saúde como direito fundamental do povo

brasileiro. Não abriremos mão dessa luta definitivamente.

A presidente - Meu cumprimento pela luta, deputado Adelmo Carneiro Leão, tanto

na saúde quanto pela criação da Região Metropolitana do Triângulo Mineiro e Alto

Paranaíba.  Pode ter  a certeza  de que são duas  bandeiras  e que  conseguiremos

alcançar a vitória.

O  deputado  Gustavo  Corrêa  -  Quero,  deputada  Liza  Prado,  que  preside  esta

reunião, inicialmente fazer justiça ao trabalho que o deputado Adelmo Carneiro Leão

realiza  na  luta em prol  de uma saúde melhor  não apenas para  os  que vivem no

Estado, não apenas para aqueles que vivem na sua região, mas também para os que

vivem em nosso país. Digo sempre que saúde é questão fundamental.  Todos nós

amanhã poderemos estar em uma fila de um hospital, poderemos estar necessitados

de determinado remédio. Muitas das vezes ou infelizmente na grande maioria das

vezes, a população não tem condições de ter um tratamento digno e humano. Sou

testemunha da sua luta, deputado Adelmo Carneiro Leão, nessa campanha em que

se empenhou o deputado Dinis Pinheiro, buscando as assinaturas necessárias para

que seja proposta uma PEC no Congresso Nacional. Tenho a certeza de que essa

luta, como V. Exa. bem disse, perpetuará por muito tempo. Aproveito, deputada Liza

Prado, para fazer um comentário de algo que vivi no último mês de outubro. Tive a

oportunidade de conhecer Cuba. Muitas das vezes, algumas pessoas não puderam

compreender e entender o que um parlamentar foi fazer naquele país, sobretudo eu,

que  sou  considerado  um  deputado  da  direita,  vivendo  esse  país  num  regime

autoritário,  num  regime  que  faz  com  que  o  cidadão  ali  seja  oprimido.  Voltei
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extremamente otimista com aquele país, sobretudo vendo as mudanças que procura

realizar.  É claro que isso ocorre de forma muito lenta e paulatina, até para que a

população não sofra um impacto muito grande. Vimos as pessoas querendo trocar

experiências e saber como é a condição de vida em cada um dos outros países. Mais

do  que  isso:  tive  a  oportunidade  de  saber  que  hoje  o  que  mantém  a  economia

daquele país, além do turismo, é a fabricação dos famosos charutos cubanos. Mas,

até a década de 1970, o produto que mais impulsionava e ajudava a economia de

Cuba  era  a  cana-de-açúcar.  Ali  existiam  inúmeras  empresas  e  usinas,  que  hoje,

infelizmente, estão desativadas, e o desemprego é muito grande, porque o governo

não tinha interesse nessas áreas. Coincidentemente - o que justifica essa troca de

experiências -, alguns meios de comunicação noticiaram que a produção de açúcar

de Minas há três anos vem ajudando a segurar o PIB em nosso estado. A produção

de açúcar e álcool no Estado é importante para a nossa economia. Então, tenho a

certeza de que com essa troca de experiências, com esse diálogo, poderemos trazer

algo e aprimorar a nossa produção, fazendo com que seja mais reconhecida. É claro

que hoje o Brasil já é referência, mas toda troca de experiência é saudável. Então,

queria dizer que foi uma experiência totalmente prazerosa para mim. Quando iniciei

minha fala para parabenizar o trabalho do deputado Adelmo Carneiro Leão, queria

dizer que, felizmente, Minas, mesmo enfrentando as dificuldades, mesmo sabendo

que grande parte dos recursos continuam na mão da União, mesmo sabendo que as

prefeituras de nosso país têm enfrentado uma situação caótica, em que os prefeitos

mal têm condições de pagar os salários dos seus funcionários; para investimento,

nem se fala... Sou testemunha disso.

Quando chega a primeira parcela do fundo de participação, no dia 10, eles pagam

parte dos funcionários, deixando para pagar aos outros com a segunda parcela do dia

20, e vai virando esse bolo. Vão deixando os fornecedores de lado e não conseguem

investir  em  serviços  básicos,  como saúde,  educação,  segurança  e  melhorias  de

infraestrutura.  Então,  voltamos  a  dizer,  isso  tem  tudo  a  ver  com  a  proposta  do

presidente Dinis Pinheiro, que procurou levantar essa bandeira. Que o Estado e a

União  tenham  sobretudo  a  obrigação  de  investir  um  pouco  mais  de  recursos  na

saúde, para amenizar o sofrimento das prefeituras. Se eles puderem aplicar o que
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gastam em saúde hoje, deputados Luiz Henrique e Tiago Ulisses, tenho a certeza de

que eles terão condições de aplicar em outras áreas. Todos nós que vivemos a Minas

Gerais,  que conhecemos os rincões de Minas,  o Vale do Jequitinhonha, o Sul de

Minas, o Leste de Minas, sabemos que as cidades necessitam de calçamento, de

melhoria de água, de esgoto, mas muitos prefeitos não têm condições. E, como dizia,

o governo do Estado, mesmo sabendo dessas dificuldades todas, teve e tem tido

condições, com suas limitações financeiras, de proporcionar aos mineiros uma saúde

um pouco melhor, seja na distribuição de ambulâncias, seja na construção de postos

de  saúde,  seja  com  a  Farmácia  de  Minas.  Sou  testemunha,  assim  como vários

deputados aqui presentes, de que os remédios básicos não faltam nas prefeituras de

Minas porque o governo tem feito o abastecimento. Tenho a certeza de que o governo

do Estado continuará honrando seus compromissos, mesmo sabendo que mais de

70% dos recursos continuam nas mãos da União. Por fim, peço pela milésima vez,

porque vivo isto quase diariamente, que a mineira presidente Dilma possa, de uma

vez por todas, resolver o problema do Anel Rodoviário. Os que precisam transitar por

ali diariamente, como é o meu caso, correm risco permanente. Saímos de casa sem

saber  se  conseguiremos  chegar  ao  nosso  destino,  se  chegaremos  vivos  ou  se

ficaremos parados  no  trânsito.  Um dia  ficamos  parados durante  quatro  horas,  no

outro cinco horas. Então, precisamos urgentemente que o governo federal, já que não

coloca o dinheiro no  metrô,  como tanto promete,  pelo menos aloque os recursos

necessários para a duplicação do Anel. Obrigado.

A presidente -  Cumprimento o deputado Gustavo Corrêa pelo trabalho,  também

pelo conhecimento que tem da saúde em Cuba. Tenho a certeza de que hoje essa

relação está muito estreita,  porque Cuba está podendo proporcionar ao Brasil  um

grande trabalho com seus médicos de pés descalços. E, por mais críticas que Cuba

receba, precisamos tirar o chapéu para eles.

Eles  conseguiram  fazer  com  que  houvesse  milhares  de  médicos  e  médicas

formados. São médicos de pés descalços que estão ajudando não só o Brasil, mas

também  vários  países.  Meus  cumprimentos.  Temos  de  conhecer  realmente,  não

podemos ficar igual ao avestruz, com o bico afundado na lama. Temos de conhecer o

que está acontecendo em volta para podermos trabalhar melhor.
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O deputado Luiz Henrique - A princípio gostaria de cumprimentá-la pelo belíssimo

trabalho que V. Exa. vem desenvolvendo dentro desta Casa. Também faço coro ao

deputado Adelmo pelo belo projeto de criação da Região Metropolitana do Triângulo

Mineiro. Esse projeto é parecido com um projeto de minha autoria que cria a Região

Metropolitana de Montes Claros e que tem apoio de toda a bancada no Norte de

Minas.  Hoje a temática maior nesta Casa tem sido a saúde.  Tivemos um final de

manhã memorável, quando o governador Antonio Anastasia e o secretário de Estado

Antônio Jorge entregaram inúmeros carros para a saúde, inúmeros ônibus para os

consórcios de saúde do Estado de Minas Gerais. Enfim, foi um verdadeiro apoio e

aporte  financeiro  à  saúde  do  Estado  de  Minas  Gerais.  Ao  mesmo  tempo  que

parabenizo o nosso governador Anastasia, tenho críticas a fazer à presidenta Dilma. A

princípio, não entendo - aliás, Adelmo, você que tem sensibilidade - e o povo do Norte

de Minas também está sem entender por  que a Petrobras deixou de explorar,  no

início  deste  mês,  nove  poços  de  gás  natural  na  Bacia  do  Rio  São  Francisco.

Sabemos que essa bacia, por meio de pesquisas, é promissora em gás natural. Ela é

a  nova  fronteira  energética,  vamos  dizer  assim,  do  Sudeste  brasileiro.  Lá  havia

exploração.  A Shell  estava com dois poços, mas encerrou as atividades. A Petros

também encerrou atividades em um poço, e a Petrobras, em nove. Restam apenas

33 poços em pesquisas. Isso, dizendo que o capital está sendo levado para o pré-sal.

O pré-sal é importante? É, mas o Norte de Minas também é muito importante. Lá é a

nossa  fronteira  energética  de  que  tanto  estamos  precisando  para  promover  o

desenvolvimento da Região Sudeste. As medidas provisórias que a presidenta vem

editando por lá estão deixando sempre de lado a região mineira da Sudene. Ficamos

chateados  com  isso.  Essas  críticas  têm  de  ser  feitas  neste  Parlamento.

Principalmente você, Adelmo, que é um deputado que tem um senso crítico elevado e

falou  da  saúde,  você liderou  o  movimento  para  colher  as  assinaturas  para  esse

projeto de inciativa popular. Por outro lado aplaudimos, eu estou aplaudindo o Vale-

Cultura.  A presidenta  acertou  em  promover  o  Vale-Cultura.  Não  faço  uma crítica

desenfreada.  Estou  aqui  para  parabenizar.  Estou  fazendo  críticas  quando  vejo  o

Norte  de  Minas  abandonado  pela  política  pública  do  governo  federal.  Deputado

Arantes, escutei atentamente a sua fala sobre o café. Graças a Deus a Embrapa, na
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semana passada, emitiu um laudo desfavorável à importação de frutas do Equador. O

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior estava em negociação

com  o  Equador  para  importação  de  frutas.  Arantes  foi  companheiro  nessa  luta.

Fizemos  audiência  pública  aqui.  Quero  agradecer-lhe  pelo  empenho.  Com  esse

laudo, tenho certeza de que não haverá mais importação de frutas do Equador para

Minas  Gerais.  Se  isso  viesse  a  ocorrer,  haveria  um  desemprego  em  massa  no

Jequitinhonha e no Norte de Minas, pois a fruticultura gera emprego e renda naquela

região.  Quero  agradecer  a  V.  Exa.  que  se  empenhou  ao  meu  lado.  Realizamos

audiência e estivemos reunidos com o ministro, com o governador,  defendendo a

fruticultura nacional. O Antônio Andrade, ministro da Agricultura, está do nosso lado e

já  se  manifestou  em  defesa  do  produtor  nacional.  Na  semana  passada,  Adelmo,

encerraram-se as comemorações ao Manifesto dos Mineiros. Tancredo Neves dizia

que  o  outro  nome  de  Minas  também  é  liberdade.  Minas,  que  começou  alguns

movimentos que posso citar como a Conjuração de Vila Rica, a Inconfidência Brejina,

que foi liderada por uma mulher, Maria da Cruz, na região de Januária, de Pedra de

Maria da Cruz, e a Inconfidência Mineira. Por fim, a Revolução Liberal, liderada por

Teófilo Otôni. O outro nome de Minas é liberdade. Dentro dessa liberdade, fico muito

satisfeito  por  ter  sido designado pela família  de  JK para representar  a família  na

Comissão  da  Verdade,  que  investiga  um  possível  atentado  na  morte  do  maior

estadista  do  Brasil,  que  foi  meu  conterrâneo,  Juscelino  Kubitschek  de  Oliveira.

Parabenizo  a  querida  Liza  Prado,  que  foi  autora  da  lei  que  gerou  a  criação  da

Comissão da Verdade nesta Casa. Obrigado, presidente.

O presidente (deputado Adelmo Carneiro Leão) - Com a palavra,  pela ordem, o

deputado Adalclever Lopes.

O deputado Adalclever Lopes - Sr.  Presidente, como não há número regimental,

peço encerramento de plano.

O deputado Tiago Ulisses - Conforme o Regimento, peço recomposição de quórum.

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

chamada dos deputados para a recomposição de quórum.

A secretária (deputada Liza Prado) - (- Faz a chamada.)

O presidente - Responderam à chamada 7 deputados. Portanto, não há quórum
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para a continuação dos nossos trabalhos.

Palavras do Presidente

A presidência, nos termos do art. 244 do Regimento Interno, encerra a discussão,

em  1º  turno,  do  Projeto  de  Resolução  nº  4.488/2013  e  dos  Projetos  de  Lei  nºs

614/2011, 3.666/2012 e 3.782, 3.876, 3.877, 3.902, 3.903 e 4.231/2013, uma vez que

permaneceram  em  ordem  do  dia  por  seis  reuniões;  informa ao  Plenário  que,  no

decorrer da discussão do Projeto de Resolução nº 4.488/2013, foram apresentadas

ao projeto sete emendas do deputado Gustavo Valadares, que receberam os nºs 3 a

9, três dos deputados Bonifácio Mourão, Duarte Bechir, Gustavo Valadares, Lafayette

de Andrada e Tiago Ulisses, que receberam os nºs 10 a 12, seis do deputado Duarte

Bechir, que receberam os nºs 13 a 18, oitenta e duas do deputado Sávio Souza Cruz,

que  receberam  os  nºs  19  a  57,  175  a  205  e  208  a  219,  cento  e  dezessete  do

deputado Paulo Guedes, que receberam os nºs 58 a 174, e duas do deputado André

Quintão, que receberam os nºs 206 e 207, e, nos termos do § 2º  do art.  188 do

Regimento Interno,  encaminha as emendas com o projeto à Mesa da Assembleia

para  parecer,  deixando de ser  recebida,  nos  termos  do  inciso  III  do  art.  173  do

Regimento Interno, uma emenda do deputado Sávio Souza Cruz, por ser idêntica à

Emenda nº 2.

- O teor das emendas apresentadas é o seguinte:

EMENDAS AO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 4.488/2013

EMENDA Nº 3

O art. 22 passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 22 - A reunião pública ordinária desenvolve-se do seguinte rnodo:

I - PRIMEIRA PARTE - Das 14 horas às 16h15min:

a) 1ª fase - Expediente: nos 15 (quinze) minutos iniciais:

1) leitura e aprovação da ata;

2) leitura da correspondência;

b) 2ª fase - Grande Expediente: das 14h15min às 16h15min:

1) apresentação de proposições;

2) pronunciamentos de oradores inscritos;

II - SEGUNDA PARTE - Ordem do Dia: das 16h15min em diante:
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a) 1ª fase: das 16h15min às 17h15min:

1) decisões e despachos da Presidência, designações de comissão, comunicações

e atos assemelhados;

2) pareceres;

3) requerimentos;

b) 2ª fase: das 17h15min em diante:

1) propostas de emenda à Constituição;

2) veto a proposição de lei e matéria assemelhada;

3) projetos;

4)  indicações  para  os  cargos  a  que  se  refere  o  inciso  XXIII  do  art.  62  da

Constituição do Estado;

c) 3ª Fase: pareceres de redação final;”.

III - TERCEIRA PARTE:

a) comunicações;

b) pronunciamentos de oradores inscritos.

§ 1° - O Presidente da Assembleia, de ofício ou a requerimento, poderá destinar a

primeira  parte  da  reunião  ordinária  a  homenagem  especial  ou  interrompê-la  para

receber personalidade de relevo. (Vide Decisão Normativa da Presidência n° 15, de

15/9/2005.)

§  2°  -  Em  caso  de  falecimento  de  Deputado  ou  alta  autoridade,  o  Presidente

comunicará o fato à Assembleia Legislativa, podendo encerrar ou deixar de realizar a

reunião.”.

Sala das Reuniões, 13 de novembro de 2013.

Gustavo Valadares

Justificação: O número de oradores para o Grande Expediente vem aumentando a

cada sessão legislativa. Esta emenda visa à participação de um maior número de

deputados no pinga-fogo.

EMENDA Nº 4

Acrescente- se onde convier:

“Art.  (…)  -  Todos  os  requerimentos  recebidos  pelos  presidentes  das  comissões

serão  publicados,  numerados  e  incluídos  na  ordem  do  dia  a  partir  da  reunião
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seguinte.

Sala das Reuniões, 13 de novembro de 2013.

Gustavo Valadares

Justificação: Esta emenda tem o objetivo de dar maior publicidade às matérias que

serão apreciadas pelas comissões.

EMENDA Nº 5

O art. 23 da Resolução nº 5.176, de 1997, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art.  23  -  A reunião  pública  extraordinária  convocada para  as  terças,  quartas  e

quintas-feiras  à  noite  terá  início  às  19  horas,  com  duração  de  quatro  horas.

Desenvolve-se do seguinte modo:

I - PRIMEIRA PARTE - das 19 horas às 19h15min

a) Leitura e Aprovação da Ata.

II - SEGUNDA PARTE - Ordem do Dia: nas três horas e quarenta e cinco minutos

restantes.

Parágrafo único - O presidente da Assembleia poderá subdividir a ordem do dia.”.

Sala das Reuniões, 13 de novembro de 2013.

Gustavo Valadares

Justificação: A Casa vem passando por muitas transformações nos últimos anos.

Considerando-se que as reuniões extraordinárias convocadas para as terças, quartas

e quintas-feiras à noite não têm previsão regimental na Resolução nº 5.176, de 1997,

achamos conveniente determinar seu início para as 19 horas.

EMENDA Nº 6

Suprima-se o § 1° do art. 301.

Sala das Reuniões, 13 de novembro de 2013.

Gustavo Valadares

Justificação: Esta emenda tem por objetivo acabar com os prazos de suspensão da

tramitação  dos  projetos  baixados  em  diligência.  Entendemos  desnecessária  a

suspensão da tramitação, por prejudicar o andamento dos projetos.

EMENDA Nº 7

O § 2° do art. 21 da Resolução n° 5.176, de 1997, passa a vigorar com a seguinte

redação:
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“Art. 21 - (...)

§ 2° - A prorrogação não poderá exceder a 1 (uma) hora.”.

Sala das Reuniões, 13 de novembro de 2013.

Gustavo Valadares

Justificação:  A alteração  visa  adequar  o  Regimento  à  alteração  do  art.  23  da

Resolução n° 5.176, de 1997, proposta por este deputado.

EMENDA Nº 8

Acrescente-se onde convier:

“Art.  … - As convocações a que se referem os incisos VII e VIII  do art.  100 da

Resolução nº 5.176, de 1997, serão aprovadas pela maioria absoluta dos membros.”.

Sala das Reuniões, 13 de novembro de 2013.

Gustavo Valadares

EMENDA Nº 9

Acrescentem-se se onde convier os seguintes artigos:

“Art. … - A criação de frente parlamentar no âmbito deste Poder far-se-á de acordo

com os critérios estabelecidos nesta resolução e mediante a adesão mínima de 1/3

(um terço) dos membros.

Parágrafo  único  -  Para  efeito  do  disposto  nesta  resolução,  considera-se  frente

parlamentar  a  associação  de  Deputados,  de  caráter  suprapartidário,  destinada  a

promover, em conjunto com representantes da sociedade civil e de órgãos públicos

afins, a discussão e o aprimoramento da legislação e das políticas públicas referentes

a um determinado setor.

Art. … - A adesão dos parlamentares será formalizada em termo próprio que será

encaminhado à Mesa para publicação no Diário do Legislativo.

§ 1º - Do termo de adesão deverão constar a denominação e o objeto da frente,

devidamente justificados, bem como o nome e o partido de seus signatários.

§ 2º - É vedada a criação de frente parlamentar com denominação ou objeto igual

ou semelhante ao de outra frente parlamentar em funcionamento.

Art.  … - A nomeação dos membros da frente parlamentar  será feita  por  ato do

Presidente, observado o termo de adesão.

Art. … - A coordenação da frente será exercida pelo primeiro signatário do termo de



1039
____________________________________________________________________________

adesão,  considerado autor  da  proposta,  a quem caberá convocar  as  reuniões da

frente.

Art.  …  -  Semestralmente,  as  frentes  parlamentares,  por  meio  de  seus

coordenadores,  deverão  encaminhar  à  comissão  afeta  um  relatório  de  suas

atividades,  que  será  publicado  no  Diário  do Legislativo e  divulgado no  Portal  da

Assembleia.

Art. … - O prazo de funcionamento da frente parlamentar não poderá se estender

além do término da legislatura em que tenha sido criada.

Parágrafo  único  -  Finalizado  o  prazo  de  funcionamento  da  frente,  e  havendo

interesse em dar prosseguimento às suas atividades, deverá ser protocolado novo

termo de adesão, nos termos do art. 2º.

Art.  …  -  Além  dos  parlamentares  que  subscreveram  o  termo  de  adesão,

considerados membros efetivos, poderão integrar a frente parlamentar:

I - outros parlamentares interessados que venham a subscrever posteriormente o

termo de adesão, na condição de membros efetivos;

II - representantes de entidades, públicas ou privadas, envolvidas com os objetivos

da frente, na condição de membros colaboradores.

Art. … - A exclusão de qualquer membro efetivo, por eventual desligamento, bem

como a inclusão de novos, deverá ser feita mediante ofício do coordenador da frente

dirigido  ao  Presidente  da  Casa,  que  determinará  ao  setor  competente  a  sua

publicação e a atualização da composição da frente.

Parágrafo  único  -  Se  houver  exclusão de membros que  comprometa o  número

mínimo exigido para o funcionamento da frente e se, no prazo de 60 (sessenta) dias,

não houver a inclusão de novos membros, a frente parlamentar deverá concluir os

seus trabalhos  nos 60 (sessenta)  dias  subsequentes,  após  o  que será  declarada

extinta.

Art.  … - As reuniões da frente parlamentar serão sempre públicas, podendo ser

realizadas na sede deste Poder ou em qualquer lugar do Estado.

Art.  …  -  Não  serão  subvencionadas  as  despesas  decorrentes  das  atividades

desenvolvidas  pela  frente  parlamentar,  que  contarão  com  os  mesmos  serviços

destinados às comissões permanentes.
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Art. … - As decisões e as providências adotadas pela frente parlamentar são de

exclusiva responsabilidade de seus membros.

Art. … - O Portal da Assembleia manterá um ícone por meio do qual se poderá

acessar a relação das frentes parlamentares em funcionamento e de seus membros,

coordenadores e vice-coordenadores, seus relatórios e sua agenda de atividades.

Art.  … - Até 20 de dezembro de 2014, as frentes parlamentares já  constituídas

poderão  permanecer  funcionando  sem  atender  às  exigências  previstas  nesta

resolução.”.

Sala das Reuniões, 13 de novembro de 2013.

Gustavo Valadares

Justificação:  As  frentes  parlamentares  que  se  constituem  pela  associação  de

deputados, de diferentes partidos, com o intuito de defender determinadas causas ou

setores de atividades, têm tido como objetivo ampliar o debate e contribuir para o

aperfeiçoamento da legislação e das políticas públicas.

Durante muitos anos, essas frentes funcionaram sem nenhuma previsão legal ou

regimental, obtendo algumas significativos progressos, enquanto outras nem sequer

tiveram atuação alguma. O que se constata, no entanto, é que, independentemente

de seus resultados, o número de frentes tem aumentado de forma expressiva.

No âmbito desta Assembleia, que já conta várias frentes constituídas, é comum que

os próprios parlamentares que as integram nem sequer conheçam as atividades por

elas  desenvolvidas,  isto  porque  não  há  nenhuma  regra  que  discipline  seu

funcionamento ou a participação de seus membros.

Previu-se,  também,  a  participação  nas  frentes  de  representantes  de  entidades

públicas ou privadas envolvidas com o respectivo setor, na qualidade de membros

colaboradores, ficando, assim, garantida a participação da sociedade civil organizada

nos debates promovidos, o que, sem dúvida, contribui para o alcance dos objetivos

das frentes parlamentares.

Esses  requisitos,  além da  previsão da apresentação  de  relatório  semestral  dos

trabalhos realizados e de sua divulgação, bem como da agenda das atividades, no

Portal da Assembleia e no  Diário do Legislativo, têm a finalidade de propiciar uma

ampla participação dos cidadãos nos trabalhos das frentes e maior transparência de
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suas atividades.

Por fim, para que esse novo disciplinamento não comprometa o funcionamento das

frentes parlamentares já constituídas, este parlamentar incluiu dispositivo que permite

o prosseguimento de suas atividades sem as limitações desta resolução.

EMENDA Nº 10

Dê-se ao  caput do art. 15 da Resolução nº 5.176, de 6 de novembro de 1997, a

seguinte redação, renumerando o seu parágrafo único para 1° e acrescentando-se-

lhe o § 2°:

“Art. 15 - Na convocação de reunião extraordinária, serão determinados o dia e a

hora dos trabalhos, bem como a matéria a ser apreciada, e o edital será divulgado em

reunião e no Diário do Legislativo, ressalvado o disposto no § 2°.

§ 1° - (...)

§  2°  -  Se  a  convocação  se  fizer  durante  a  reunião  para  o  mesmo  dia,  fica

dispensada a formalidade constante no caput.”.

Sala das Reuniões, 13 de novembro de 2013.

Bonifácio Mourão -  Gustavo Valadares - Lafayette de Andrada -  Tiago Ulisses -

Duarte Bechir.

Justificação: O que se pretende com esta  emenda é garantir maior celeridade no

processo legislativo. Isso porque nossa proposta permitirá que o presidente convoque

reunião extraordinária para o mesmo dia em que ele esteja encerrando uma outra

reunião.  É a conhecida  convocação ao “pé  da ata”.  Ressalte-se:  assunto  que se

encontra em análise, não raro, fica paralisado aguardando o cumprimento de normas

burocráticas operacionais, que, principalmente, com o avanço de novas tecnologias,

pode ser suprido sem que se perca a liturgia do rito processual.  Alie-se, ainda, a

oportunidade que hoje é desperdiçada pela Casa de se dar continuidade a análise de

matérias  cuja  discussão se  encontra  candente  e,  por  questões  regimentais,  sofre

corte em sua continuidade.

EMENDA Nº 11

Dê-se ao § 2° do art. 185 do Regimento Interno a seguinte redação:

“Art. 185 - (...)

§ 2° - No segundo turno, após o encerramento da discussão e antes do anúncio da
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votação, a proposição será devolvida à Comissão de Constituição e Justiça, por l

(uma)  vez,  para,  no prazo de 24 (vinte e quatro)  horas,  receber  parecer  sobre a

constitucionalidade, a legalidade e a juridicidade de modificação no texto original ou

de emenda apresentada no 2º turno.”.

Sala das Reuniões, 13 de novembro de 2013.

Bonifácio Mourão -  Gustavo Valadares - Lafayette de Andrada -  Tiago Ulisses -

Duarte Bechir.

Justificação:  O  Regimento  Interno  já  prevê  a  possibilidade,  de  ofício  ou  a

requerimento,  de se ouvir  a  Comissão de Constituição e Justiça sobre alterações

constantes  no  projeto  original.  A intenção  desta  emenda  é,  tão  somente,  tornar

obrigatória  a  manifestação dessa comissão para  os  projetos  que, no decorrer  da

tramitação,  foram alterados após  o  pronunciamento por  ela  emitido  sobre o texto

originalmente apresentado.

EMENDA Nº 12

Dê-se ao art. 264 a seguinte redação:

“Art. 264 - Anunciada a votação, esta poderá ser encaminhada pelo prazo de cinco

minutos, incidindo o encaminhamento sobre a proposição no seu todo, em conjunto

com as emendas, mesmo que a votação se dê por partes.

§  1°  -  No  encaminhamento  da  votação,  somente  o  líder  poderá  fazer  uso  da

palavra, ressalvado o disposto nos § 3°.

§  2°  -  Quando  houver  pedido  simultâneo  da  palavra,  esta  será  concedida  na

seguinte ordem:

I -  ao líder de bancada ou bloco parlamentar,  com preferência para aquele com

maior número de liderados;

III - ao líder da Maioria;

III - ao líder da Minoria;

IV - ao líder do Governo.

§ 3° - Em reunião de comissão, a votação poderá ser encaminhada por qualquer de

seus membros.”.

Sala das Reuniões, 13 de novembro de 2013.

Bonifácio Mourão -  Gustavo Valadares - Lafayette de Andrada -  Tiago Ulisses -
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Duarte Bechir.

Justificação: O que se pretende com esta emenda é garantir a maior valorização do

papel do líder de bancada ou de bloco e, dessa maneira, fazer com que as lideranças

exerçam,  em  plenitude,  a  função  que  delas  se  espera.  Entre  essas  funções  se

encontra, indubitavelmente, a de manifestar a opinião de sua bancada ou bloco sobre

a matéria  em exame,  notadamente  porque,  a  rigor,  seu  autor  teve  garantida  sua

manifestação nas comissões e por ocasião da discussão em Plenário.

EMENDA Nº 13

O § 6° do art. 115-A, passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 115-A - (...)

§  6°  -  O  primeiro  signatário  do  requerimento  de  constituição  de  comissão

extraordinária  fará  parte  da  comissão  não  podendo  ser  seu  presidente  nem  ser

designado relator.

Sala das Reuniões, 13 de novembro de 2013.

Duarte Bechir

EMENDA Nº 14

O inciso  XV do art. 120 da Resolução n° 5.176, de 1997, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 120 - (...)

XV - suspender a reunião, se as circunstâncias o exigirem por prazo determinado.”.

Sala das Reuniões, 13 de novembro de 2013.

Duarte Bechir

Justificação: Esta emenda tem o objetivo tão somente de fazer quando retornarão

os trabalhos da comissão, para administração melhor do processo legislativo.

EMENDA Nº 15

A alínea “b” do inciso III do art. 46 passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 46 - (…)

III - (...)

b) 2ª Fase: recebimento de requerimentos apresentados em audiência ocorrida na

fase anterior.”.

Sala das Reuniões, 13 de novembro de 2013.
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Duarte Bechir

Justificação:  Esta  emenda  pretende  assegurar  que  os  requerimentos  sejam

apreciados somente na reunião seguinte.

EMENDA Nº 16

Suprima-se o § 6° do art. 173.

Sala das Reuniões, 13 de novembro de 2013.

Duarte Bechir

EMENDA Nº 17

O § 1° do art. 184 da Resolução n° 5.176, de 1997, passa a vigorar com a seguinte

redação:

“Art. 184 - (...)

§ 1° - No 1° turno, a Comissão de Constituição e Justiça será ouvida em último

lugar.”.

Sala das Reuniões, 13 de novembro de 2013.

Duarte Bechir

EMENDA Nº 18

Acrescente-se onde convier:

“Art.  …  -  Serão  considerados  habilitados  à  manifestação  de  apoio  ou

congratulações  cidadãos  com  comprovante  ficha  limpa  perante  ''''a  sociedade,

conforme Decreto nº 45.604, de 18 de maio de 2011.”.

Salas das Reuniões, 13 de novembro de 2013.

Duarte Bechir

EMENDA Nº 19

Acrescente-se onde convier:

“Art. … - Dê-se ao art. 182 da Resolução n° 5.176, de 6 de novembro de 1997, a

seguinte redação:

“Art. 182 - As proposições serão distribuídas a, no máximo, três comissões, para o

exame quanto ao mérito, sem prejuízo do exame final da Comissão de Constituição e

Justiça, com exceção das proposições de que tratam os incisos I, II e III do art. 103,

cuja distribuição se fará:

I - a somente uma comissão, para exame de mérito, e à Comissão de Constituição
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e Justiça, para exame final, no caso das referidas nos incisos I e II;

II  -  a  somente uma comissão, para exame de mérito,  no caso das referidas no

inciso III.”.”.

Sala das Reuniões, 13 de novembro de 2013.

Sávio Souza Cruz

EMENDA Nº 20

Acrescente-se onde convier:

“Art. … - Acrescente-se ao art. 233 da Resolução n° 5.176, de 6 de novembro de

1997 o seguinte inciso XXIV:

“Art. 233 - (...)

XXIV  -  autorização  para  viagem  ao  exterior  de  Deputado  com  ônus  para  a

Assembleia Legislativa;.”.”.

Sala das Reuniões, 13 de novembro de 2013.

Sávio Souza Cruz

EMENDA Nº 21

Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:

“Art. ... - Dê-se ao art. 234 da Resolução n° 5.176, de 6 de novembro de 1997, a

seguinte redação:

“Art. 234 - Dependem de parecer os requerimentos a que se referem os incisos XII,

XIII e XXIV do artigo anterior.”.”.

Sala de Reuniões, 13 de novembro de 2013.

Sávio Souza Cruz

EMENDA Nº 22

Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:

“Art. … - Fica suprimida a alínea “a” do inciso VIII do art. 79 da Resolução n° 5.176,

de 6 de novembro de 1997, reordenando-se as alíneas seguintes.”.

Sala das Reuniões, 13 de novembro de 2013.

Sávio Souza Cruz

EMENDA Nº 23

Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:

“Art. … - Acrescente-se ao inciso III do art. 102 da Resolução n° 5.176, de 6 de
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novembro de 1997, a seguinte alínea:

“Art. 102 - (…)

III - (…)

f) as matérias de iniciativa da Mesa da Assembleia.”.”.

Sala das Reuniões, 13 de novembro de 2013.

Sávio Souza Cruz

EMENDA Nº 24

Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:

“Art.  … -  O art.  184 da Resolução n°  5.176,  de  6 de  novembro de 1997,  será

acrescido do seguinte parágrafo:

“Art. 184 - (…)

§ ... - Havendo modificação significativa na proposição original, esta será submetida

em 2º turno, ao exame final da Comissão de Constituição e Justiça.”.”.

Sala das Reuniões, 13 de novembro de 2013.

Sávio Souza Cruz

EMENDA Nº 25

Acrescente-se onde convier:

“Art. ...  - Dê-se ao § 5º do art. 71 da Resolução n° 5.176, de 6 de novembro de

1997, a seguinte redação:

“Art. 71 - (…)

§ 5º - Considera-se bloco o agrupamento de mais de uma representação partidária,

não se admitindo formação de bloco integrado por número de membros inferior ao

exigido para constituição de bancada.”.”.

Sala das Reuniões, 13 de novembro de 2013.

Sávio Souza Cruz

EMENDA Nº 26

Acrescente-se onde convier:

“Art. ... - Dê-se ao art. 126 da Resolução n° 5.176, de 6 de novembro de 1997, a

seguinte redação:

“Art. 126 - O Deputado presente a reunião de comissão concomitantemente com

reunião da Assembleia Legislativa terá computada a presença, como se no Plenário
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estivesse,

Parágrafo único -  O deputado em comissão não será computado para efeito de

quórum de votação.”.”.

Sala das Reuniões, 13 de novembro de 2013.

Sávio Souza Cruz

EMENDA Nº 27

Dê-se ao art. 54 a seguinte redação:

“Art. 54 - Fica acrescentado ao art. 140 da Resolução n° 5.176, de 1997, o seguinte

parágrafo único:

“Art. 140 - (...)

Parágrafo único - O despacho do requerimento a que se refere o caput não ocorrerá

antes do término da primeira reunião deliberativa da comissão após seu protocolo ou

da segunda reunião em caso de concessão de vista do parecer.”.”.

Sala das Reuniões, 13 de novembro de 2013.

Sávio Souza Cruz

EMENDA Nº 28

Dê-se ao art. 67 a seguinte redação:

“Art. 67 - O caput e o § 3° do art. 185 da Resolução n° 5.176, de 1997, passam a

vigorar com a seguinte redação, e fica acrescentado ao mesmo artigo o § 4° que

segue:

“Art.  185  -  Quando  a  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  concluir  pela

inconstitucionalidade,  pela  ilegalidade  ou pela  antijuridicidade  de  proposição,  esta

será arquivada, salvo se, no prazo de cinco dias contados da publicação do parecer

no  Diário  do  Legislativo,  houver  requerimento  de  um  décimo  dos  membros  da

Assembleia Legislativa para que o parecer seja apreciado pelo Plenário.

(…)

§ 3° - Será retirada do texto ou deixará de ser submetida a votação, conforme o

caso, a matéria que, nos termos do § 2°, receber parecer pela inconstitucionalidade,

ilegalidade  ou  antijuridicidade,  salvo  se  houver  requerimento  de  apreciação  do

parecer pelo Plenário, na forma do caput deste artigo.

§ 4° - Se o Plenário aprovar o parecer a que se refere o § 3°, a matéria considerada
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inconstitucional,  ilegal  ou  antijurídica  será  retirada  do  texto  ou  deixará  de  ser

submetida a votação, conforme o caso.”.”.

Sala das Reuniões, 13 de novembro de 2013.

Sávio Souza Cruz

EMENDA Nº 29

Acrescente-se onde convier:

“Art. ... - Dê-se ao art. 164 da Resolução n° 5.176, de 6 de novembro de 1997, a

seguinte redação:

“Art.  164 - Ao Deputado que tenha sofrido acusação à própria conduta, ou para

contradizer  o  que  lhe  foi  indevidamente  atribuído  como  opinião  pessoal  em

pronunciamento e não tenha tido oportunidade de manifestar-se, será dada a palavra,

pelo prazo de cinco minutos, exceto na ocorrência de decurso do prazo regimental.”.”.

Sala das Reuniões, 13 de novembro de 2013.

Sávio Souza Cruz

EMENDA Nº 30

Acrescente-se onde convier:

“Art. … - Dê-se ao § 2º do art. 185 a seguinte redação:

“Art. 185 - (…)

§ 2º  -  No 2º  turno,  após  o  encerramento  da  discussão e  antes  do  anúncio  da

votação, a proposição poderá ser devolvida à Comissão de Constituição e Justiça,

por 1 (uma) vez, de ofício ou a requerimento, para, no prazo de 48 (quarenta e oito)

horas, receber parecer sobre a constitucionalidade, a legalidade e a juridicidade de

modificação no texto original ou de emenda apresentada.”.”.

Sala das Reuniões, 13 de novembro de 2013.

Sávio Souza Cruz

EMENDA Nº 31

Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:

“Art. ... - O § 1º do art. 73 da Resolução n° 5.176, de 6 de novembro de 1997, passa

a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 73 - (…)

§ 1º  -  O Líder  do  Governo  terá  direito  a  voz,  mas  não a  voto,  no  Colégio  de
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Líderes.”.”.

Sala das Reuniões, 13 de novembro de 2013.

Sávio Souza Cruz

EMENDA Nº 32

Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:

Art. ... - O § 2º do art. 73 da Resolução n° 5.176, de 6 de novembro de 1997, passa

a vigorar com a seguinte redação:

Art. 73 - (...)

§  2º  -  O  voto  do  Líder  de  Bancada  ou  de  Bloco  Parlamentar  terá  peso

correspondente ao número de deputados que o integram.”.

Sala das Reuniões, 13 de novembro de 2013.

Sávio Souza Cruz

EMENDA Nº 33

Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:

“Art.  … - Dê-se ao parágrafo único do art.  68 da Resolução nº 5.176,  de 6 de

novembro de 1997, a seguinte redação:

Art. 68 - (…)

Parágrafo  único  -  Poderão  ser  indicadas  pelo  Líder  do  Governo até  dois  Vice-

Líderes.”.

Sala das Reuniões, 13 de novembro de 2013.

Sávio Souza Cruz

EMENDA Nº 34

Acrescente-se onde convier:

“Art. … - Dê-se ao § 2º do art. 94 da Resolução nº 5.176, de 6 de novembro de

1997, a seguinte redação:

Art. 94 - (…)

§ 2º - As Lideranças da Maioria e da Minoria terão, no recinto do Plenário, durante

as reuniões, assessoramento técnico-legislativo de um servidor.”.

Sala das Reuniões, 13 de novembro de 2013.

Sávio Souza Cruz
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EMENDA Nº 35

Dê-se ao art. 50 a seguinte redação:

“Art. 50 - O art. 136 da Resolução n° 5.176, de 6 de novembro de 1997, passa a

vigorar com a seguinte redação:

“Art. 136 - O membro da comissão poderá requerer vista do parecer em discussão,

quando não houver distribuição de seu avulso.

§ 1º - A vista será concedida pelo Presidente, que definirá o prazo, nunca inferior a

quarenta e oito horas contadas do término da reunião, sendo comum aos membros

da comissão, vedada a sua renovação.

§ 2º - Distribuído em avulso o parecer, sua discussão e votação serão adiadas para

a  reunião  seguinte,  que  se  realizará  após  o  interstício  de  quarenta  e  oito  horas

contadas do término da reunião.

§ 3º - A distribuição de avulso do parecer deverá ser requerida pelo relator antes da

leitura deste.

§  4º  -  Em  reunião  conjunta,  a  vista  será  concedida  por  comissão,  permitida  a

distribuição do avulso após a votação do parecer da comissão precedente.”.”.

Sala das Reuniões, 13 de novembro de 2013.

Sávio Souza Cruz

EMENDA Nº 36

Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:

“Art. … - Dê-se ao § 4º do art. 136 da Resolução nº 5.176, de 6 de novembro de

1997 a seguinte redação:

“Art. 136 - (…)

§ 4º -  Em reunião conjunta,  a vista será concedida por comissão,  desde que o

parecer  da  comissão  precedente  tenha  sido  alterado,  permitida  a  distribuição  do

avulso após a votação do parecer da comissão precedente.”.”.

Sala das Reuniões, 13 de novembro de 2013.

Sávio Souza Cruz

EMENDA Nº 37

Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:

“Art. … - Acrescente-se ao art. 136 da Resolução nº 5.176, de 6 de novembro de
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1997, a seguinte redação:

Art. 136 - (…)

§ … - A vista será concedida, mesmo que esgotado o prazo da comissão.”.”.

Sala das Reuniões, 13 de novembro de 2013.

Sávio Souza Cruz

EMENDA Nº 38

Dê-se ao § 2º do art. 204, a que faz referência o art. 74 do projeto de resolução a

seguinte redação, acrescentando-se os seguintes parágrafos e renumerando-se os

demais:

“Art. 204 - (...)

§ 2º - Nos primeiros trinta dias do prazo previsto no  caput,  o relator apresentará

parecer  preliminar  sobre  o  projeto,  apresentando  sua  avaliação  sobre  a

constitucionalidade  e  legalidade,  consistência  fiscal,  adequação socioeconômica e

mérito da proposição, indicando as modificações que julgue pertinentes.

§ 3º - Não serão apresentadas emendas do relator no parecer preliminar.

§ 4º - Após a apreciação do parecer preliminar, será aberto prazo de vinte dias para

a apresentação de emendas, que receberão parecer próprio.

§ 5º - O parecer preliminar e o parecer sobre emendas compõem, em conjunto, o

parecer da comissão.”.

Sala das Reuniões, 13 de novembro de 2013.

Sávio Souza Cruz

EMENDA Nº 39

Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:

“Art.  … -  O  art.  207  da  Resolução n°  5.176,  de  1997,  passa a  vigorar  com a

seguinte redação:

“Art. 207 - Os projetos de que trata esta subseção serão publicados apenas em sua

essencialidade.

§  1°  -  Em  observância  ao  princípio  da  economicidade,  a  Mesa  poderá,  a  seu

critério, promover a publicação oficial dos anexos da lei de diretrizes orçamentárias,

da lei orçamentária anual e do PPAG exclusivamente na internet.”.”.

Sala das Reuniões, 13 de novembro de 2013.
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Sávio Souza Cruz

EMENDA Nº 40

Dê-se ao caput do art. 204, a que faz referência o art. 74 do projeto de resolução, a

seguinte redação, acrescentando-se onde convier o seguinte art. 204-A:

“Art. 204 - Os projetos de que trata esta subseção serão publicados e distribuídos à

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária para, no prazo de setenta e

cinco dias,  receberem parecer,  com a colaboração das comissões permanentes a

cuja competência temática estejam afetos.

Art. 204-A - A Comissão Permanente à qual seja distribuída matéria orçamentária

terá metade do prazo dado ao relator  na Comissão de  Fiscalização Financeira e

Orçamentária para emitir parecer.

§ 1º - O parecer da Comissão Permanente será encaminhado ao relator respectivo

para que sirva como subsídio ao estudo da matéria;

§ 2º - O parecer do relator da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

deverá  fazer  referência  expressa  ao  ponto  de  vista  expendido  pela  Comissão

Permanente;

§ 3º - A sugestão de emenda incluída em parecer de Comissão Permanente não

dispensa a formalização da emenda, no prazo e forma adequados.”.

Sala das Reuniões, 13 de novembro de 2013.

Sávio Souza Cruz

EMENDA Nº 41

Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:

“Art. ...  - O art. 206 da Resolução nº 5.176, de 1997, fica acrescido do seguinte

parágrafo único:

Parágrafo  único  -  O  parecer  da  Comissão  de  Fiscalização  Financeira  e

Orçamentária  que  recomendar  a  rejeição  de  emendas  apresentadas  deverá  ser

acompanhado dos fundamentos técnicos e legais para essa recomendação.”.

Sala das Reuniões, 13 de novembro de 2013.

Sávio Souza Cruz

EMENDA Nº 42

Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:
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“Art. ... - A Resolução nº 5.176, de 1997, fica acrescida do seguinte artigo:

“Art. 218 - (...)

§ 7º - No início dos trabalhos do segundo período de cada sessão legislativa, a

Comissão  realizará  audiência  pública  com  o  Conselheiro  Relator  do  Tribunal  de

Contas, que fará exposição do parecer prévio das contas referidas no caput.”.”.

Sala das Reuniões, 13 de novembro de 2013.

Sávio Souza Cruz

EMENDA Nº 43

Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:

“Art. … - A Resolução n° 5.176, de 1997, fica acrescida do seguinte artigo:

“Art. … - As emendas aos projetos de lei do plano de desenvolvimento integrado, de

lei do plano plurianual e suas revisões, de lei  de diretrizes orçamentárias e de lei

orçamentária  anual  e  seus  créditos  adicionais  serão  apresentadas,  sempre  que

possível,  em  meio  magnético,  e  terão  a  assinatura  do  autor  substituída  por

autenticação eletrônica.”.”.

Sala das Reuniões, 13 de novembro de 2013.

Sávio Souza Cruz

EMENDA Nº 44

Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:

“Art. ... - A Resolução nº 5.176, de 1997, fica acrescida do seguinte artigo:

“Art. ... - A presidência poderá determinar que as emendas a projetos de lei sejam

apresentadas  em  meio  magnético,  com  a  assinatura  do  autor  substituída  por

autenticação eletrônica.”.”.

Sala das Reuniões, 13 de novembro de 2013.

Sávio Souza Cruz

EMENDA Nº 45

Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:

“Art. … - A Resolução n° 5.176, de 1997, fica acrescida do seguinte artigo:

“Art. 204 - A - A apreciação dos pareceres ocorrerá no mínimo após três dias da sua

distribuição, nos casos dos projetos de lei do plano de desenvolvimento integrado, de

lei do plano plurianual e suas revisões, de lei  de diretrizes orçamentárias e de lei
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orçamentária anual, e dois dias úteis, no caso das demais proposições, salvo se a

comissão  dispensar  esse  último  prazo  por  deliberação  da  totalidade  de  seus

membros.

Parágrafo  único  -  Não  será  concedida  vista  de  relatório,  parecer,  projeto  nem

emenda.”.”.

Sala das Reuniões, 13 de novembro de 2013.

Sávio Souza Cruz

EMENDA Nº 46

Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:

“Art. … - Os relatores dos, projetos de lei do plano de desenvolvimento integrado,

do plano plurianual,  de diretrizes  orçamentárias e de lei  orçamentária anual  serão

indicados  pelo  Colégio  de  Líderes,  até  quinze  dias  antes  do  recebimento  dos

respectivos projetos.”.

Sala das Reuniões, 13 de novembro de 2013.

Sávio Souza Cruz

EMENDA Nº 47

Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:

“Art. … - Os relatores dos projetos de lei do plano de desenvolvimento integrado, do

plano plurianual, de diretrizes orçamentárias e de lei orçamentária anual não poderão

pertencer  ao  partido  ou  bloco  parlamentar  do  Presidente  da  Comissão  de

Fiscalização Financeira e Orçamentária.”.

Sala de Reuniões, 13 de novembro de 2013.

Sávio Souza Cruz

EMENDA Nº 48

Suprima-se o art. 75.

Sala das Reuniões, 13 de novembro de 2013.

Sávio Souza Cruz

EMENDA Nº 49

Suprima-se o § 3º do art. 204, a que faz referência o art. 74.

Sala das Reuniões, 13 de novembro de 2013.

Sávio Souza Cruz
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EMENDA Nº 50

Suprima-se o § 1º do art. 204, a que faz referência o art. 74.

Sala das Reuniões, 13 de novembro de 2013.

Sávio Souza Cruz

EMENDA Nº 51

O § 4º do art. 189 passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 189 - (…)

§ 4º -  É indispensável  a emissão de parecer de comissão sobre emenda no 2º

turno.”.

Sala das Reuniões, 13 de novembro de 2013.

Sávio Souza Cruz

EMENDA Nº 52

Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:

“Art. … - A Resolução n° 5.176, de 1997, fica acrescida do seguinte capítulo:

'CAPÍTULO VII

Dos Projetos Destinados à Consolidação de Leis

Art.  ...  -  A Mesa Diretora ou qualquer  comissão da Assembleia poderá  formular

projeto  de  consolidação,  visando  à  sistematização,  à  correção,  ao  aditamento,  à

supressão e à conjugação de textos legais, cuja elaboração cingir-se-á aos aspectos

formais, resguardada a matéria de mérito.

Art.  ...  -  Os projetos de lei  destinados à consolidação de leis receberão parecer

sobre o atendimento ao princípio de preservação do conteúdo original das normas

consolidadas das Comissões de Constituição e Justiça, de Redação e da que guardar

maior pertinência quanto à matéria, ressalvado quando for desta a autoria do projeto.

Art. ...  - Qualquer deputado, comissão ou entidade da sociedade civil poderá, no

prazo de trinta dias após a publicação do projeto de lei de consolidação, oferecer às

comissões encarregadas de seu exame:

I - emendas ou sugestões de redação, vedadas alterações que envolvam o mérito

da matéria original;

II - emendas ou sugestões para incorporação de normas que não foram objeto de

consolidação;
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III  -  emendas  ou  sugestões  de  retirada  de  normas  que  foram  objeto  de

consolidação.

Parágrafo único - Qualquer alteração proposta ao texto de consolidação deverá ser

fundamentada com a indicação do dispositivo legal pertinente.

Art.  ...  -  Os  textos  de  consolidação  deverão  preservar  o  conteúdo  original  das

disposições  normativas  vigentes,  vedadas  alterações  de  mérito,  sendo  permitidas

exclusivamente as seguintes alterações:

I - introdução de novas divisões do texto legal base;

II - diferente colocação e numeração dos artigos consolidados;

III - fusão de disposições repetitivas ou de valor normativo idêntico;

IV - atualização da denominação de órgãos e entidades da administração pública;

V - atualização de termos antiquados e modos de escrita ultrapassados;

VI - atualização do valor monetário, inclusive das penas pecuniárias, com base em

indexador padrão;

VII - eliminação de ambiguidades decorrentes do mau uso do vernáculo;

VIII - homogeneização terminológica do texto;

IX - supressão dos dispositivos declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal

Federal;

X  -  indicação  de  dispositivos  não  recepcionados  pelas  Constituições  Federal  e

Estadual;

XI  -  declaração  expressa  de  dispositivos  implicitamente  revogados  por  leis

posteriores.

Parágrafo único -  Verificada a existência de dispositivos  visando à alteração ou

supressão  de  matéria  de  mérito,  deverão  ser  formuladas  emendas,  para  a

manutenção do texto da consolidação.

Art. ... - Se for apresentada emenda de Plenário, voltará o projeto à Comissão de

Constituição e Justiça para parecer, após o que será incluído na Ordem do Dia para

discussão e votação.

Parágrafo  único  -  A  rejeição  ou  não  admissão  de  emendas,  isolada  ou

conjuntamente, consideradas alteração de mérito, não impede a sua apreciação, na

mesma seção legislativa, como projeto autônomo.
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Art. ... - Após a entrada em vigor da lei de consolidação, deverão fazer-lhe expressa

remissão todos os projetos vinculados à matéria.”.”.

Sala das Reuniões, 13 de novembro de 2013.

Sávio Souza Cruz

EMENDA Nº 53

Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:

“Art. … - Acrescente-se o seguinte parágrafo ao art. 54 da Resolução n° 5.176, de 6

de novembro de 1997:

“Art. 54 - (…)

§ … - A subvenção prevista no § 7º deste artigo será precedida de requerimento do

interessado, na forma do art. 233, XXIV, quando se tratar de viagem ao exterior.”.”.

Sala das Reuniões, 13 de novembro de 2013.

Sávio Souza Cruz

EMENDA Nº 54

Acrescente-se onde convier:

“Art. … - Dê-se ao caput do art. 106 a seguinte redação:

“Art.  106 -  A designação dos membros das comissões permanentes far-se-á no

prazo de quinze dias úteis a contar da instalação da 1ª e da 3ª Sessões Legislativas

Ordinárias, e prevalecerá pelo prazo de dois anos, salvo na hipótese de alteração da

composição partidária, observado o disposto nos §§ 7º e 8º do art. 71.”.”.

Sala das Reuniões, 13 de novembro de 2013.

Sávio Souza Cruz

EMENDA Nº 55

Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:

“Art. ... - Dê-se ao art. 282 da Resolução n° 5.176, de 6 de novembro de 1997, a

seguinte redação:

“Art. 282 - O destaque para votação em separado de dispositivo ou emenda será

requerido por  intermédio do líder  de bancada ou bloco até o  anúncio da fase de

votação da proposição principal.”.”.

Sala das Reuniões, 13 de novembro de 2013.

Sávio Souza Cruz
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EMENDA Nº 56

Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:

“Art. … - Dê-se ao §1º do art. 184 da Resolução n° 5.176, de 6 de novembro de

1997, a seguinte redação:

“Art. 184 - (...)

§  1º  -  No 1º turno,  se a proposição depender  de pareceres das Comissões de

Fiscalização  Financeira  e  Orçamentária  e  de  Constituição  e  Justiça,  serão  estas

ouvidas em penúltimo e último lugares, respectivamente.”.”.

Sala das Reuniões, 13 de novembro de 2013.

Sávio Souza Cruz

EMENDA Nº 57

Acrescente-se onde convier:

“Art. … - Suprima-se o § 1º do art. 7 da Resolução nº 5.176, de 6 de novembro de

1997.”.

Sala das Reuniões, 13 de novembro de 2013.

Sávio Souza Cruz

EMENDA Nº 58

Suprima-se o art. 91.

Salas das Reuniões, 13 de novembro de 2013.

Paulo Guedes

EMENDA Nº 59

Dê-se ao art. 88 a seguinte redação:

“Art. 88 - O art. 240 e o inciso I do art. 246 da Resolução nº 5.176, de 1997, passam

a vigorar com a seguinte redação:

“Art.  240  -  Escolhido  o  candidato,  dar-se-á  ciência  do  fato  ao  Governador  do

Estado, para nomeação, nos termos do art. 7º da Lei Complementar nº 102, de 18 de

janeiro de 2008.

(...)

Art. 246 - (...)

I - 120 minutos, no caso de proposta de emenda à Constituição, projeto e veto;”.”.

Sala das Reuniões, 13 de novembro de 2013.
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Paulo Guedes

EMENDA Nº 60

Dê-se ao art. 88 a seguinte redação:

“Art. 88 - O art. 240 e o inciso I do art. 246 da Resolução nº 5.176, de 1997, passam

a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 240 - Escolhido o candidato, dar-se-á ciência do fato ao governador do Estado,

para nomeação, nos termos do art. 7º da Lei Complementar nº 102, de 18 de janeiro

de 2008.

(...)

Art. 246 - (...)

I - 95 minutos, no caso de proposta de emenda à Constituição, projeto e veto;”.”.

Sala das Reuniões, 13 de novembro de 2013.

Paulo Guedes

EMENDA Nº 61

Dê-se ao art. 88 a seguinte redação:

“Art. 88 - O art. 240 e o inciso I do art. 246 da Resolução n° 5.176, de 1997, passam

a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 240 - Escolhido o candidato, dar-se-á ciência do fato ao governador do Estado,

para nomeação, nos termos do art. 7° da Lei Complementar nº 102, de 18 de janeiro

de 2008.

(...)

Art. 246 - (...)

I - 94 minutos, no caso de proposta de emenda à Constituição, projeto e veto;”.”.

Sala das Reuniões, 13 de novembro de 2013.

Paulo Guedes

EMENDA Nº 62

Dê-se ao art. 110 a seguinte redação:

“Art. 110 - Esta resolução entra em vigor em 31 de julho de 2014.”.

Sala das Reuniões, 13 de novembro de 2013.

Paulo Guedes
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EMENDA Nº 63

Dê-se ao art. 110 a seguinte redação:

“Art. 110 - Esta resolução entra em vigor em 1º de janeiro de 2014.”.

Sala das Reuniões, 13 de novembro de 2013.

Paulo Guedes

EMENDA Nº 64

Dê-se ao art. 88 a seguinte redação:

“Art. 88 - O art. 240 e o inciso I do art. 246 da Resolução n° 5.176, de 1997, passam

a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 240 - Escolhido o candidato, dar-se-á ciência do fato ao governador do Estado,

para nomeação, nos termos do art. 7° da Lei Complementar nº 102, de 18 de janeiro

de 2008.

(...)

Art. 246 - (…)

I - 104 minutos, no caso de proposta de emenda à Constituição, projeto e veto;”.”.

Sala das Reuniões, 13 de novembro de 2013.

Paulo Guedes

EMENDA Nº 65

Dê-se ao art. 88 a seguinte redação:

“Art. 88 - O art. 240 e o inciso I do art. 246 da Resolução n° 5.176, de 1997, passam

a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 240 - Escolhido o candidato, dar-se-á ciência do fato ao governador do Estado,

para nomeação, nos termos do art. 7° da Lei Complementar nº 102, de 18 de janeiro

de 2008.

(...)

Art. 246 - (...)

I - 112 minutos, no caso de proposta de emenda à Constituição, projeto e veto;”.”.

Sala das Reuniões, 13 de novembro de 2013.

Paulo Guedes

EMENDA Nº 66

Dê-se ao art. 88 a seguinte redação:
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Art. 88 - O art. 240 e o inciso I do art. 246 da Resolução n° 5.176, de 1997, passam

a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 240 - Escolhido o candidato, dar-se-á ciência do fato ao governador do Estado,

para nomeação, nos termos do art. 7° da Lei Complementar nº 102, de 18 de janeiro

de 2008.

(...)

Art. 246 - (…)

I - 115 minutos, no caso de proposta de emenda à Constituição, projeto e veto;”.”.

Sala das Reuniões, 13 de novembro de 2013.

Paulo Guedes

EMENDA Nº 67

Dê-se ao art. 88 a seguinte redação:

“Art. 88 - O art. 240 e o inciso I do art. 246 da Resolução n° 5.176, de 1997, passam

a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 240 - Escolhido o candidato, dar-se-á ciência do fato ao governador do Estado,

para nomeação, nos termos do art. 7° da Lei Complementar nº 102, de 18 de janeiro

de 2008.

(...)

Art. 246 - (...)

I - 98 minutos, no caso de proposta de emenda à Constituição, projeto e veto;”.”.

Sala das Reuniões, 13 de novembro de 2013.

Paulo Guedes

EMENDA Nº 68

Dê-se ao art. 88 a seguinte redação:

“Art. 88 - O art. 240 e o inciso I do art. 246 da Resolução n° 5.176, de 1997, passam

a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 240 - Escolhido o candidato, dar-se-á ciência do fato ao governador do Estado,

para nomeação, nos termos do art. 7° da Lei Complementar nº 102, de 18 de janeiro

de 2008.

(...)

Art. 246 - (...)
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I - 117 minutos, no caso de proposta de emenda à Constituição, projeto e veto;”.”.

Sala das Reuniões, 13 de novembro de 2013.

Paulo Guedes

EMENDA Nº 69

Dê-se ao art. 88 a seguinte redação:

“Art. 88 - O art. 240 e o inciso I do art. 246 da Resolução n° 5.176, de 1997, passam

a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 240 - Escolhido o candidato, dar-se-á ciência do fato ao governador do Estado,

para nomeação, nos termos do art. 7° da Lei Complementar nº 102, de 18 de janeiro

de 2008.

(...)

Art. 246 - (...)

I - 90 minutos, no caso de proposta de emenda à Constituição, projeto e veto;”.”.

Sala das Reuniões, 13 de novembro de 2013.

Paulo Guedes

EMENDA Nº 70

Dê-se ao art. 88 a seguinte redação:

“Art. 88 - O art. 240 e o inciso I do art. 246 da Resolução n° 5.176, de 1997, passam

a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 240 - Escolhido o candidato, dar-se-á ciência do fato ao governador do Estado,

para nomeação, nos termos do art. 7° da Lei Complementar nº 102, de 18 de janeiro

de 2008.

(...)

Art. 246 - (...)

I - 109 minutos, no caso de proposta de emenda à Constituição, projeto e veto;”.”.

Sala das Reuniões, 13 de novembro de 2013.

Paulo Guedes

EMENDA Nº 71

Dê-se ao art. 88 a seguinte redação:

“Art. 88 - O art. 240 e o inciso I do art. 246 da Resolução n° 5.176, de 1997, passam

a vigorar com a seguinte redação:
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“Art. 240 - Escolhido o candidato, dar-se-á ciência do fato ao governador do Estado,

para nomeação, nos termos do art. 7° da Lei Complementar nº 102, de 18 de janeiro

de 2008.

(...)

Art. 246 - (...)

I - 108 minutos, no caso de proposta de emenda à Constituição, projeto e veto;”.”.

Sala das Reuniões, 13 de novembro de 2013.

Paulo Guedes

EMENDA Nº 72

Dê-se ao art. 88 a seguinte redação:

“Art. 88 - O art. 240 e o inciso I do art. 246 da Resolução n° 5.176, de 1997, passam

a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 240 - Escolhido o candidato, dar-se-á ciência do fato ao governador do Estado,

para nomeação, nos termos do art. 7° da Lei Complementar nº 102, de 18 de janeiro

de 2008.

(...)

Art. 246 - (...)

I - 105 minutos, no caso de proposta de emenda à Constituição, projeto e veto;”.”.

Sala das Reuniões, 13 de novembro de 2013.

Paulo Guedes

EMENDA Nº 73

Dê-se ao art. 88 a seguinte redação:

“Art. 88 - O art. 240 e o inciso I do art. 246 da Resolução n° 5.176, de 1997, passam

a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 240 - Escolhido o candidato, dar-se-á ciência do fato ao governador do Estado,

para nomeação, nos termos do art. 7° da Lei Complementar nº 102, de 18 de janeiro

de 2008.

(...)

Art. 246 - (...)

I - 103 minutos, no caso de proposta de emenda à Constituição, projeto e veto;”.”.

Sala das Reuniões, 13 de novembro de 2013.
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Paulo Guedes

EMENDA Nº 74

Dê-se ao art. 88 a seguinte redação:

“Art. 88 - O art. 240 e o inciso I do art. 246 da Resolução n° 5.176, de 1997, passam

a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 240 - Escolhido o candidato, dar-se-á ciência do fato ao governador do Estado,

para nomeação, nos termos do art. 7° da Lei Complementar nº 102, de 18 de janeiro

de 2008.

(...)

Art. 246 - (...)

I - 97 minutos, no caso de proposta de emenda à Constituição, projeto e veto;”.”.

Sala das Reuniões, 13 de novembro de 2013.

Paulo Guedes

EMENDA Nº 75

Dê-se ao art. 88 a seguinte redação:

“Art. 88 - O art. 240 e o inciso I do art. 246 da Resolução n° 5.176, de 1997, passam

a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 240 - Escolhido o candidato, dar-se-á ciência do fato ao governador do Estado,

para nomeação, nos termos do art. 7° da Lei Complementar nº 102, de 18 de janeiro

de 2008.

(...)

Art. 246 - (…)

I - 96 minutos, no caso de proposta de emenda à Constituição, projeto e veto;”.”.

Sala das Reuniões, 13 de novembro de 2013.

Paulo Guedes

EMENDA Nº 76

Dê-se ao art. 88 a seguinte redação:

“Art. 88 - O art. 240 e o inciso I do art. 246 da Resolução n° 5.176, de 1997, passam

a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 240 - Escolhido o candidato, dar-se-á ciência do fato ao governador do Estado,

para nomeação, nos termos do art. 7° da Lei Complementar nº 102, de 18 de janeiro
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de 2008.

(...)

Art. 246 - (...)

I - 106 minutos, no caso de proposta de emenda à Constituição, projeto e veto;”.”.

Sala das Reuniões, 13 de novembro de 2013.

Paulo Guedes

EMENDA Nº 77

Dê-se ao art. 88 a seguinte redação:

“Art. 88 - O art. 240 e o inciso I do art. 246 da Resolução n° 5.176, de 1997, passam

a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 240 - Escolhido o candidato, dar-se-á ciência do fato ao governador do Estado,

para nomeação, nos termos do art. 7° da Lei Complementar nº 102, de 18 de janeiro

de 2008.

(...)

Art. 246 - (...)

I - 85 minutos, no caso de proposta de emenda à Constituição, projeto e veto;”.”.

Sala das Reuniões, 13 de novembro de 2013.

Paulo Guedes

EMENDA Nº 78

Dê-se ao art. 88 a seguinte redação:

“Art. 88 - O art. 240 e o inciso I do art. 246 da Resolução n° 5.176, de 1997, passam

a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 240 - Escolhido o candidato, dar-se-á ciência do fato ao governador do Estado,

para nomeação, nos termos do art. 7° da Lei Complementar nº 102, de 18 de janeiro

de 2008.

(...)

Art. 246 - (...)

I - 107 minutos, no caso de proposta de emenda à Constituição, projeto e veto;”.”.

Sala das Reuniões, 13 de novembro de 2013.

Paulo Guedes
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EMENDA Nº 79

Dê-se ao art. 88 a seguinte redação:

“Art. 88 - O art. 240 e o inciso I do art. 246 da Resolução n° 5.176, de 1997, passam

a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 240 - Escolhido o candidato, dar-se-á ciência do fato ao governador do Estado,

para nomeação, nos termos do art. 7° da Lei Complementar nº 102, de 18 de janeiro

de 2008.

(...)

Art. 246 - (...)

I - 101 minutos, no caso de proposta de emenda à Constituição, projeto e veto;”.”.

Sala das Reuniões, 13 de novembro de 2013.

Paulo Guedes

EMENDA Nº 80

Dê-se ao art. 88 a seguinte redação:

“Art. 88 - O art. 240 e o inciso I do art. 246 da Resolução n° 5.176, de 1997, passam

a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 240 - Escolhido o candidato, dar-se-á ciência do fato ao governador do Estado,

para nomeação, nos termos do art. 7° da Lei Complementar nº 102, de 18 de janeiro

de 2008.

(...)

Art. 246 - (...)

I - 102 minutos, no caso de proposta de emenda à Constituição, projeto e veto;”.”.

Sala das Reuniões, 13 de novembro de 2013.

Paulo Guedes

EMENDA Nº 81

Dê-se ao art. 88 a seguinte redação:

“Art. 88 - O art. 240 e o inciso I do art. 246 da Resolução n° 5.176, de 1997, passam

a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 240 - Escolhido o candidato, dar-se-á ciência do fato ao governador do Estado,

para nomeação, nos termos do art. 7° da Lei Complementar nº 102, de 18 de janeiro

de 2008.
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(...)

Art. 246 - (...)

I - 99 minutos, no caso de proposta de emenda à Constituição, projeto e veto;”.”.

Sala das Reuniões, 13 de novembro de 2013.

Paulo Guedes

EMENDA Nº 82

Dê-se ao art. 88 a seguinte redação:

“Art. 88 - O art. 240 e o inciso I do art. 246 da Resolução n° 5.176, de 1997, passam

a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 240 - Escolhido o candidato, dar-se-á ciência do fato ao governador do Estado,

para nomeação, nos termos do art. 7° da Lei Complementar nº 102, de 18 de janeiro

de 2008.

(...)

Art. 246 - (...)

I - 88 minutos, no caso de proposta de emenda à Constituição, projeto e veto;”.”.

Sala das Reuniões, 13 de novembro de 2013.

Paulo Guedes

EMENDA Nº 83

Dê-se ao art. 88 a seguinte redação:

“Art. 88 - O art. 240 e o inciso I do art. 246 da Resolução n° 5.176, de 1997, passam

a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 240 - Escolhido o candidato, dar-se-á ciência do fato ao governador do Estado,

para nomeação, nos termos do art. 7° da Lei Complementar nº 102, de 18 de janeiro

de 2008.

(...)

Art. 246 - (...)

I - 100 minutos, no caso de proposta de emenda à Constituição, projeto e veto;”.”.

Sala das Reuniões, 13 de novembro de 2013.

Paulo Guedes

EMENDA Nº 84

Dê-se ao art. 88 a seguinte redação:
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“Art. 88 - O art. 240 e o inciso I do art. 246 da Resolução n° 5.176, de 1997, passam

a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 240 - Escolhido o candidato, dar-se-á ciência do fato ao governador do Estado,

para nomeação, nos termos do art. 7° da Lei Complementar nº 102, de 18 de janeiro

de 2008.

(...)

Art. 246 - (...)

I - 119 minutos, no caso de proposta de emenda à Constituição, projeto e veto;”.”.

Sala das Reuniões, 13 de novembro de 2013.

Paulo Guedes

EMENDA Nº 85

Dê-se ao art. 88 a seguinte redação:

“Art. 88 - O art. 240 e o inciso I do art. 246 da Resolução n° 5.176, de 1997, passam

a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 240 - Escolhido o candidato, dar-se-á ciência do fato ao governador do Estado,

para nomeação, nos termos do art. 7° da Lei Complementar nº 102, de 18 de janeiro

de 2008.

(...)

Art. 246 - (...)

I - 118 minutos, no caso de proposta de emenda à Constituição, projeto e veto;”.”.

Sala das Reuniões, 13 de novembro de 2013.

Paulo Guedes

EMENDA Nº 86

Dê-se ao art. 88 a seguinte redação:

“Art. 88 - O art. 240 e o inciso I do art. 246 da Resolução n° 5.176, de 1997, passam

a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 240 - Escolhido o candidato, dar-se-á ciência do fato ao governador do Estado,

para nomeação, nos termos do art. 7° da Lei Complementar nº 102, de 18 de janeiro

de 2008.

(...)

Art. 246 - (...)
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I - 113 minutos, no caso de proposta de emenda à Constituição, projeto e veto;”.”.

Sala das Reuniões, 13 de novembro de 2013.

Paulo Guedes

EMENDA Nº 87

Dê-se ao art. 88 a seguinte redação:

“Art. 88 - O art. 240 e o inciso I do art. 246 da Resolução n° 5.176, de 1997, passam

a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 240 - Escolhido o candidato, dar-se-á ciência do fato ao governador do Estado,

para nomeação, nos termos do art. 7° da Lei Complementar nº 102, de 18 de janeiro

de 2008.

(...)

Art. 246 - (...)

I - 110 minutos, no caso de proposta de emenda à Constituição, projeto e veto;”.”.

Sala das Reuniões, 13 de novembro de 2013.

Paulo Guedes

EMENDA Nº 88

Dê-se ao art. 91 a seguinte redação:

“Art.  91  -  O  art.  264  da  Resolução n°  5.176,  de  1997,  passa  a  vigorar  com a

seguinte redação:

“Art. 264 - Anunciada a votação, esta poderá ser encaminhada pelo prazo de 10

(dez)  minutos,  incidindo o  encaminhamento  sobre  a  proposição  no seu todo,  em

conjunto com as emendas, mesmo que a votação se dê por partes.

§ 1º - Não será recebido requerimento que objetive limitar o número de oradores

para encaminhamento de votação de proposição.

§  2º  -  No  encaminhamento  de  votação,  serão  observados  os  seguintes

procedimentos:

I - o Líder terá preferência para fazer uso da palavra;

II  -  quando  houver  pedido  simultâneo  da  palavra,  atender-se-á  ao  critério

estabelecido no art. 158;

III - em se tratando de matéria destacada, poderão falar, pelo prazo de 11 minutos,

três  Deputados,  sendo  1  (um)  a  favor,  1  (um),  contra,  e  outro,  o  relator,  com
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preferência para o autor do destaque.”.”.

Sala das Reuniões, 13 de novembro de 2013.

Paulo Guedes

EMENDA Nº 89

Dê-se ao art. 88 a seguinte redação:

“Art. 88 - O art. 240 e o inciso I do art. 246 da Resolução nº 5.176, de 1997, passam

a vigorar com a seguinte redação:

“Art.  240  -  Escolhido  o  candidato,  dar-se-á  ciência  do  fato  ao  Governador  do

Estado, para nomeação, nos termos do art. 7º da Lei Complementar nº 102, de 18 de

janeiro de 2008.

(...)

Art. 246 - (...)

I - 82 minutos, no caso de proposta de emenda à Constituição, projeto e veto;”.”.

Sala das Reuniões, 13 de novembro de 2013.

Paulo Guedes

EMENDA Nº 90

Dê-se ao art. 88 a seguinte redação:

“Art. 88 - O art. 240 e o inciso I do art. 246 da Resolução nº 5.176, de 1997, passam

a vigorar com a seguinte redação:

“Art.  240  -  Escolhido  o  candidato,  dar-se-á  ciência  do  fato  ao  Governador  do

Estado, para nomeação, nos termos do art. 7º da Lei Complementar nº 102, de 18 de

janeiro de 2008.

(...)

Art. 246 - (...)

I - 83 minutos, no caso de proposta de emenda à Constituição, projeto e veto;”.”.

Sala das Reuniões, 13 de novembro de 2013.

Paulo Guedes

EMENDA Nº 91

Dê-se ao art. 91 a seguinte redação:

“Art.  91  -  O  art.  264  da  Resolução n°  5.176,  de  1997,  passa  a  vigorar  com a

seguinte redação:
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“Art. 264 - Anunciada a votação, esta poderá ser encaminhada pelo prazo de dez

minutos, incidindo o encaminhamento sobre a proposição no seu todo, em conjunto

com as emendas, mesmo que a votação se dê por partes.

§ 1º - Não será recebido requerimento que objetive limitar o número de oradores

para encaminhamento de votação de proposição.

§  2º  -  No  encaminhamento  de  votação,  serão  observados  os  seguintes

procedimentos:

I - o Líder terá preferência para fazer uso da palavra;

II  -  quando  houver  pedido  simultâneo  da  palavra,  atender-se-á  ao  critério

estabelecido no art. 158;

III  -  em  se  tratando  de  matéria  destacada,  poderão  falar,  pelo  prazo  de  treze

minutos, três Deputados, sendo um a favor, um contra e o relator, com preferência

para o autor do destaque.”.”.

Sala das Reuniões, 13 de novembro de 2013.

Paulo Guedes

EMENDA Nº 92

Dê-se ao art. 91 a seguinte redação:

“Art.  91  -  O  art.  264  da  Resolução n°  5.176,  de  1997,  passa  a  vigorar  com a

seguinte redação:

“Art. 264 - Anunciada a votação, esta poderá ser encaminhada pelo prazo de dez

minutos, incidindo o encaminhamento sobre a proposição no seu todo, em conjunto

com as emendas, mesmo que a votação se dê por partes.

§ 1º - Não será recebido requerimento que objetive limitar o número de oradores

para encaminhamento de votação de proposição.

§  2º  -  No  encaminhamento  de  votação,  serão  observados  os  seguintes

procedimentos:

I - o Líder terá preferência para fazer uso da palavra;

II  -  quando  houver  pedido  simultâneo  da  palavra,  atender-se-á  ao  critério

estabelecido no art. 158;

III  -  em se tratando de matéria  destacada,  poderão falar,  pelo  prazo de quinze

minutos, três Deputados, sendo um a favor, um contra e o relator, com preferência
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para o autor do destaque.”.”.

Sala das Reuniões, 13 de novembro de 2013.

Paulo Guedes

EMENDA Nº 93

Dê-se ao art. 91 a seguinte redação:

“Art.  91  -  O  art.  264  da  Resolução n°  5.176,  de  1997,  passa  a  vigorar  com a

seguinte redação:

“Art. 264 - Anunciada a votação, esta poderá ser encaminhada pelo prazo de dez

minutos, incidindo o encaminhamento sobre a proposição no seu todo, em conjunto

com as emendas, mesmo que a votação se dê por partes.

§ 1º - Não será recebido requerimento que objetive limitar o número de oradores

para encaminhamento de votação de proposição.

§  2º  -  No  encaminhamento  de  votação,  serão  observados  os  seguintes

procedimentos:

I - o Líder terá preferência para fazer uso da palavra;

II  -  quando  houver  pedido  simultâneo  da  palavra,  atender-se-á  ao  critério

estabelecido no art. 158;

III  -  em  se  tratando  de  matéria  destacada,  poderão  falar,  pelo  prazo  de  doze

minutos, três Deputados, sendo um a favor, um contra, e o relator, com preferência

para o autor do destaque.”.”.

Sala das Reuniões, 13 de novembro de 2013.

Paulo Guedes

EMENDA Nº 94

Dê-se ao art. 91 a seguinte redação:

“Art.  91  -  O  art.  264  da  Resolução n°  5.176,  de  1997,  passa  a  vigorar  com a

seguinte redação:

“Art. 264 - Anunciada a votação, esta poderá ser encaminhada pelo prazo de dez

minutos, incidindo o encaminhamento sobre a proposição no seu todo, em conjunto

com as emendas, mesmo que a votação se dê por partes.

§ 1º - Não será recebido requerimento que objetive limitar o número de oradores

para encaminhamento de votação de proposição.
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§  2º  -  No  encaminhamento  de  votação,  serão  observados  os  seguintes

procedimentos:

I - o Líder terá preferência para fazer uso da palavra;

II  -  quando  houver  pedido  simultâneo  da  palavra,  atender-se-á  ao  critério

estabelecido no art. 158;

III - em se tratando de matéria destacada, poderão falar, pelo prazo de vinte e cinco

minutos, três Deputados, sendo um a favor, um contra e o relator, com preferência

para o autor do destaque.”.”.

Sala das Reuniões, 13 de novembro de 2013.

Paulo Guedes

EMENDA Nº 95

Dê-se ao art. 91 a seguinte redação:

“Art.  91  -  O  art.  264  da  Resolução n°  5.176,  de  1997,  passa  a  vigorar  com a

seguinte redação:

“Art. 264 - Anunciada a votação, esta poderá ser encaminhada pelo prazo de 10

(dez)  minutos,  incidindo o  encaminhamento  sobre  a  proposição  no seu todo,  em

conjunto com as emendas, mesmo que a votação se dê por partes.

§ 1º - Não será recebido requerimento que objetive limitar o número de oradores

para encaminhamento de votação de proposição.

§  2º  -  No  encaminhamento  de  votação,  serão  observados  os  seguintes

procedimentos:

I - o Líder terá preferência para fazer uso da palavra;

II  -  quando  houver  pedido  simultâneo  da  palavra,  atender-se-á  ao  critério

estabelecido no art. 158;

III  -  em se tratando de matéria destacada, poderão falar,  pelo prazo de vinte e

quatro  minutos,  três  Deputados,  sendo  um  a  favor,  um  contra  e  o  relator,  com

preferência para o autor do destaque.”.”.

Sala das Reuniões, 13 de novembro de 2013.

Paulo Guedes

EMENDA Nº 96

Dê-se ao art. 91 a seguinte redação:
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“Art.  91  -  O  art.  264  da  Resolução n°  5.176,  de  1997,  passa  a  vigorar  com a

seguinte redação:

“Art. 264 - Anunciada a votação, esta poderá ser encaminhada pelo prazo de dez

minutos, incidindo o encaminhamento sobre a proposição no seu todo, em conjunto

com as emendas, mesmo que a votação se dê por partes.

§ 1º - Não será recebido requerimento que objetive limitar o número de oradores

para encaminhamento de votação de proposição.

§  2º  -  No  encaminhamento  de  votação,  serão  observados  os  seguintes

procedimentos:

I - o Líder terá preferência para fazer uso da palavra;

II  -  quando  houver  pedido  simultâneo  da  palavra,  atender-se-á  ao  critério

estabelecido no art. 158;

III  -  em  se  tratando  de  matéria  destacada,  poderão  falar,  pelo  prazo  de  sete

minutos, três Deputados, sendo um a favor, um contra e o relator, com preferência

para o autor do destaque.”.”.

Sala das Reuniões, 13 de novembro de 2013.

Paulo Guedes

EMENDA Nº 97

Dê-se ao art. 88 a seguinte redação:

“Art. 88 - O art. 240 e o inciso I do art. 246 da Resolução n° 5.176, de 1997, passam

a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 240 - Escolhido o candidato, dar-se-á ciência do fato ao governador do Estado,

para nomeação, nos termos do art. 7° da Lei Complementar nº 102, de 18 de janeiro

de 2008.

(...)

Art. 246 - (...)

I - 79 minutos, no caso de proposta de emenda à Constituição, projeto e veto;”.”.

Sala das Reuniões, 13 de novembro de 2013.

Paulo Guedes

EMENDA Nº 98

Dê-se ao art. 88 a seguinte redação:
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“Art. 88 - O art. 240 e o inciso I do art. 246 da Resolução n° 5.176, de 1997, passam

a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 240 - Escolhido o candidato, dar-se-á ciência do fato ao governador do Estado,

para nomeação, nos termos do art. 7° da Lei Complementar nº 102, de 18 de janeiro

de 2008.

(...)

Art. 246 - (...)

I - 74 minutos, no caso de proposta de emenda à Constituição, projeto e veto;”.”.

Sala das Reuniões, 13 de novembro de 2013.

Paulo Guedes

EMENDA Nº 99

Dê-se ao art. 91 a seguinte redação:

“Art.  91  -  O  art.  264  da  Resolução n°  5.176,  de  1997,  passa  a  vigorar  com a

seguinte redação:

“Art. 264 - Anunciada a votação, esta poderá ser encaminhada pelo prazo de dez

minutos, incidindo o encaminhamento sobre a proposição no seu todo, em conjunto

com as emendas, mesmo que a votação se dê por partes.

§ 1º - Não será recebido requerimento que objetive limitar o número de oradores

para encaminhamento de votação de proposição.

§  2º  -  No  encaminhamento  de  votação,  serão  observados  os  seguintes

procedimentos:

I - o Líder terá preferência para fazer uso da palavra;

II  -  quando  houver  pedido  simultâneo  da  palavra,  atender-se-á  ao  critério

estabelecido no art. 158;

III - em se tratando de matéria destacada, poderão falar, pelo prazo de vinte e nove

minutos, três Deputados, sendo um a favor, um contra e o relator, com preferência

para o autor do destaque.”.”.

Sala das Reuniões, 13 de novembro de 2013.

Paulo Guedes

EMENDA Nº 100

Dê-se ao art. 89 a seguinte redação:
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“Art. 89 - Os arts. 252, 254 e 255 da Resolução n° 5.176, de 1997, passam a vigorar

com a seguinte redação:

“Art.  252 -  As deliberações no Plenário serão tomadas por voto aberto e,  salvo

disposição  constitucional  em  contrário,  por  maioria  de  votos,  presente  dentro  do

plenário a maioria dos membros da Assembleia Legislativa.

(…)

Art. 254 - Após votação em reunião pública, o Deputado poderá fazer declaração de

voto pelo prazo de 13 (treze) minutos.

Parágrafo único - A palavra para declaração de voto será concedida imediatamente

após a respectiva votação.

Art. 255 - O painel eletrônico será usado na votação de proposições pelo processo

nominal e na verificação de votações realizadas pelo processo simbólico.”.”.

Sala das Reuniões, 13 de novembro de 2013.

Paulo Guedes

EMENDA Nº 101

Dê-se ao art. 88 a seguinte redação:

“Art. 88 - O art. 240 e o inciso I do art. 246 da Resolução nº 5.176, de 1997, passam

a vigorar com a seguinte redação:

“Art.  240  -  Escolhido  o  candidato,  dar-se-á  ciência  do  fato  ao  Governador  do

Estado, para nomeação, nos termos do art. 7º da Lei Complementar nº 102, de 18 de

janeiro de 2008.

(...)

Art. 246 - (...)

I - 72 minutos, no caso de proposta de emenda à Constituição, projeto e veto;”.”.

Sala das Reuniões, 13 de novembro de 2013.

Paulo Guedes

EMENDA Nº 102

Dê-se ao art. 89 a seguinte redação:

“Art. 89 - Os arts. 252, 254 e 255 da Resolução n° 5.176, de 1997, passam a vigorar

com a seguinte redação:

“Art.  252 -  As deliberações no Plenário serão tomadas por voto aberto e,  salvo
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disposição  constitucional  em  contrário,  por  maioria  de  votos,  presente  dentro  do

plenário a maioria dos membros da Assembleia Legislativa.

(…)

Art. 254 - Após votação em reunião pública, o Deputado poderá fazer declaração de

voto pelo prazo de 21 (vinte e um) minutos.

Parágrafo único - A palavra para declaração de voto será concedida imediatamente

após a respectiva votação.

Art. 255 - O painel eletrônico será usado na votação de proposições pelo processo

nominal e na verificação de votações realizadas pelo processo simbólico.”.”.

Sala das Reuniões, 13 de novembro de 2013.

Paulo Guedes

EMENDA Nº 103

Dê-se ao art. 88 a seguinte redação:

“Art. 88 - O art. 240 e o inciso I do art. 246 da Resolução nº 5.176, de 1997, passam

a vigorar com a seguinte redação:

“Art.  240  -  Escolhido  o  candidato,  dar-se-á  ciência  do  fato  ao  Governador  do

Estado, para nomeação, nos termos do art. 7º da Lei Complementar nº 102, de 18 de

janeiro de 2008.

(...)

Art. 246 - (...)

I - 92 minutos, no caso de proposta de emenda à Constituição, projeto e veto;”.”.

Sala das Reuniões, 13 de novembro de 2013.

Paulo Guedes

EMENDA Nº 104

Dê-se ao art. 88 a seguinte redação:

“Art. 88 - O art. 240 e o inciso I do art. 246 da Resolução nº 5.176, de 1997, passam

a vigorar com a seguinte redação:

“Art.  240  -  Escolhido  o  candidato,  dar-se-á  ciência  do  fato  ao  Governador  do

Estado, para nomeação, nos termos do art. 7º da Lei Complementar nº 102, de 18 de

janeiro de 2008.

(...)
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Art. 246 - (...)

I - 89 minutos, no caso de proposta de emenda à Constituição, projeto e veto;”.”.

Sala das Reuniões, 13 de novembro de 2013.

Paulo Guedes

EMENDA Nº 105

Dê-se ao art. 88 a seguinte redação:

“Art. 88 - O art. 240 e o inciso I do art. 246 da Resolução nº 5.176, de 1997, passam

a vigorar com a seguinte redação:

“Art.  240  -  Escolhido  o  candidato,  dar-se-á  ciência  do  fato  ao  Governador  do

Estado, para nomeação, nos termos do art. 7º da Lei Complementar nº 102, de 18 de

janeiro de 2008.

(...)

Art. 246 - (...)

I - 93 minutos, no caso de proposta de emenda à Constituição, projeto e veto;”.”.

Sala das Reuniões, 13 de novembro de 2013.

Paulo Guedes

EMENDA Nº 106

Dê-se ao art. 88 a seguinte redação:

“Art. 88 - O art. 240 e o inciso I do art. 246 da Resolução nº 5.176, de 1997, passam

a vigorar com a seguinte redação:

“Art.  240  -  Escolhido  o  candidato,  dar-se-á  ciência  do  fato  ao  Governador  do

Estado, para nomeação, nos termos do art. 7º da Lei Complementar nº 102, de 18 de

janeiro de 2008.

(...)

Art. 246 - (...)

I - 91 minutos, no caso de proposta de emenda à Constituição, projeto e veto;”.”.

Sala das Reuniões, 13 de novembro de 2013.

Paulo Guedes

EMENDA Nº 107

Dê-se ao art. 88 a seguinte redação:

“Art. 88 - O art. 240 e o inciso I do art. 246 da Resolução nº 5.176, de 1997, passam



1079
____________________________________________________________________________

a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 240 - Escolhido o candidato, dar-se-á ciência do fato ao governador do Estado,

para nomeação, nos termos do art. 7º da Lei Complementar nº 102, de 18 de janeiro

de 2008.

(...)

Art. 246 - (...)

I - 86 minutos, no caso de proposta de emenda à Constituição, projeto e veto;”.”.

Sala das Reuniões, 13 de novembro de 2013.

Paulo Guedes

EMENDA Nº 108

Dê-se ao art. 88 a seguinte redação:

“Art. 88 - O art. 240 e o inciso I do art. 246 da Resolução nº 5.176, de 1997, passam

a vigorar com a seguinte redação:

“Art.  240  -  Escolhido  o  candidato,  dar-se-á  ciência  do  fato  ao  Governador  do

Estado, para nomeação, nos termos do art. 7º da Lei Complementar nº 102, de 18 de

janeiro de 2008.

(...)

Art. 246 - (...)

I - 84 minutos, no caso de proposta de emenda à Constituição, projeto e veto;”.”.

Sala das Reuniões, 13 de novembro de 2013.

Paulo Guedes

EMENDA Nº 109

Dê-se ao art. 88 a seguinte redação:

“Art. 88 - O art. 240 e o inciso I do art. 246 da Resolução nº 5.176, de 1997, passam

a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 240 - Escolhido o candidato, dar-se-á ciência do fato ao governador do Estado,

para nomeação, nos termos do art. 7º da Lei Complementar nº 102, de 18 de janeiro

de 2008.

(...)

Art. 246 - (...)

I - 111 minutos, no caso de proposta de emenda à Constituição, projeto e veto;”.”.
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Sala das Reuniões, 13 de novembro de 2013.

Paulo Guedes

EMENDA Nº 110

Dê-se ao art. 88 a seguinte redação:

“Art. 88 - O art. 240 e o inciso I do art. 246 da Resolução nº 5.176, de 1997, passam

a vigorar com a seguinte redação:

“Art.  240  -  Escolhido  o  candidato,  dar-se-á  ciência  do  fato  ao  Governador  do

Estado, para nomeação, nos termos do art. 7º da Lei Complementar nº 102, de 18 de

janeiro de 2008.

(...)

Art. 246 - (...)

I - 114 minutos, no caso de proposta de emenda à Constituição, projeto e veto;”.”.

Sala das Reuniões, 13 de novembro de 2013.

Paulo Guedes

EMENDA Nº 111

Dê-se ao art. 88 a seguinte redação:

“Art. 88 - O art. 240 e o inciso I do art. 246 da Resolução nº 5.176, de 1997, passam

a vigorar com a seguinte redação:

“Art.  240  -  Escolhido  o  candidato,  dar-se-á  ciência  do  fato  ao  Governador  do

Estado, para nomeação, nos termos do art. 7º da Lei Complementar nº 102, de 18 de

janeiro de 2008.

(...)

Art. 246 - (...)

I - 87 minutos, no caso de proposta de emenda à Constituição, projeto e veto;”.”.

Sala das Reuniões, 13 de novembro de 2013.

Paulo Guedes

EMENDA Nº 112

Dê-se ao art. 88 a seguinte redação:

“Art. 88 - O art. 240 e o inciso I do art. 246 da Resolução nº 5.176, de 1997, passam

a vigorar com a seguinte redação:

“Art.  240  -  Escolhido  o  candidato,  dar-se-á  ciência  do  fato  ao  Governador  do
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Estado, para nomeação, nos termos do art. 7º da Lei Complementar nº 102, de 18 de

janeiro de 2008.

(...)

Art. 246 - (...)

I - 116 minutos, no caso de proposta de emenda à Constituição, projeto e veto;”.”.

Sala das Reuniões, 13 de novembro de 2013.

Paulo Guedes

EMENDA Nº 113

Dê-se ao art. 89 a seguinte redação:

“Art. 89 - Os arts. 252, 254 e 255 da Resolução n° 5.176, de 1997, passam a vigorar

com a seguinte redação:

“Art.  252 -  As deliberações no Plenário serão tomadas por voto aberto e,  salvo

disposição  constitucional  em  contrário,  por  maioria  de  votos,  presente  dentro  do

Plenário a maioria dos membros da Assembleia Legislativa.

(...)

Art. 254 - Após votação em reunião pública, o deputado poderá fazer declaração de

voto pelo prazo de 5 (cinco) minutos.

Parágrafo único - A palavra para declaração de voto será concedida imediatamente

após a respectiva votação.

Art. 255 - O painel eletrônico será usado na votação de proposições pelo processo

nominal e na verificação de votações realizadas pelo processo simbólico.”.”.

Sala das Reuniões, 13 de novembro de 2013.

Paulo Guedes

EMENDA Nº 114

Dê-se ao art. 89 a seguinte redação:

“Art. 89 - Os arts. 252, 254 e 255 da Resolução n° 5.176, de 1997, passam a vigorar

com a seguinte redação:

“Art.  252 -  As deliberações no Plenário serão tomadas por voto aberto e,  salvo

disposição  constitucional  em  contrário,  por  maioria  de  votos,  presente  dentro  do

Plenário a maioria dos membros da Assembleia Legislativa.

(...)



1082
____________________________________________________________________________

Art. 254 - Após votação em reunião pública, o Deputado poderá fazer declaração de

voto pelo prazo de 24 (vinte e quatro) minutos.

Parágrafo único - A palavra para declaração de voto será concedida imediatamente

após a respectiva votação.

Art. 255 - O painel eletrônico será usado na votação de proposições pelo processo

nominal e na verificação de votações realizadas pelo processo simbólico.”.”.

Sala das Reuniões, 13 de novembro de 2013.

Paulo Guedes

EMENDA Nº 115

Dê-se ao art. 88 a seguinte redação:

“Art. 88 - O art. 240 e o inciso I do art. 246 da Resolução nº 5.176, de 1997, passam

a vigorar com a seguinte redação:

“Art.  240  -  Escolhido  o  candidato,  dar-se-á  ciência  do  fato  ao  Governador  do

Estado, para nomeação, nos termos do art. 7º da Lei Complementar nº 102, de 18 de

janeiro de 2008.

(...)

Art. 246 - (...)

I - 80 minutos, no caso de proposta de emenda à Constituição, projeto e veto;”.”.

Sala das Reuniões, 13 de novembro de 2013.

Paulo Guedes

EMENDA Nº 116

Dê-se ao art. 88 a seguinte redação:

“Art. 88 - O art. 240 e o inciso I do art. 246 da Resolução n° 5.176, de 1997, passam

a vigorar com a seguinte redação:

“Art.  240  -  Escolhido  o  candidato,  dar-se-á  ciência  do  fato  ao  Governador  do

Estado, para nomeação, nos termos do art. 7° da Lei Complementar nº 102, de 18 de

janeiro de 2008.

(...)

Art. 246 - (...)

I - 76 minutos, no caso de proposta de emenda à Constituição, projeto e veto;”.”.

Sala das Reuniões, 13 de novembro de 2013.
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Paulo Guedes

EMENDA Nº 117

Dê-se ao art. 89 a seguinte redação:

“Art. 89 - Os arts. 252, 254 e 255 da Resolução nº 5.176, de 1997, passam a vigorar

com a seguinte redação:

“Art.  252 -  As deliberações no Plenário serão tomadas por voto aberto e,  salvo

disposição constitucional em contrário, por maioria de votos, presente no Plenário a

maioria dos membros da Assembleia Legislativa.

(…)

Art. 254 - Após votação em reunião pública, o Deputado poderá fazer declaração de

voto pelo prazo de 25 minutos.

Parágrafo único - A palavra para declaração de voto será concedida imediatamente

após a respectiva votação.

Art. 255 - O painel eletrônico será usado na votação de proposições pelo processo

nominal e na verificação de votações realizadas pelo processo simbólico.”.”.

Sala das Reuniões, 13 de novembro de 2013.

Paulo Guedes

EMENDA Nº 118

Dê-se ao art. 89 a seguinte redação:

“Art. 89 - Os arts. 252, 254 e 255 da Resolução nº 5.176, de 1997, passam a vigorar

com a seguinte redação:

“Art.  252 -  As deliberações no Plenário serão tomadas por voto aberto e,  salvo

disposição constitucional em contrário, por maioria de votos, presente no Plenário a

maioria dos membros da Assembleia Legislativa.

(…)

Art. 254 - Após votação em reunião pública, o Deputado poderá fazer declaração de

voto pelo prazo de 26 minutos.

Parágrafo único - A palavra para declaração de voto será concedida imediatamente

após a respectiva votação.

Art. 255 - O painel eletrônico será usado na votação de proposições pelo processo

nominal e na verificação de votações realizadas pelo processo simbólico.”.”.
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Sala das Reuniões, 13 de novembro de 2013.

Paulo Guedes

EMENDA Nº 119

Dê-se ao art. 89 a seguinte redação:

“Art. 89 - Os arts. 252, 254 e 255 da Resolução nº 5.176, de 1997, passam a vigorar

com a seguinte redação:

“Art.  252 -  As deliberações no Plenário serão tomadas por voto aberto e,  salvo

disposição constitucional em contrário, por maioria de votos, presente no Plenário a

maioria dos membros da Assembleia Legislativa.

(…)

Art. 254 - Após votação em reunião pública, o Deputado poderá fazer declaração de

voto pelo prazo de 12 minutos.

Parágrafo único - A palavra para declaração de voto será concedida imediatamente

após a respectiva votação.

Art. 255 - O painel eletrônico será usado na votação de proposições pelo processo

nominal e na verificação de votações realizadas pelo processo simbólico.”.”.

Sala das Reuniões, 13 de novembro de 2013.

Paulo Guedes

EMENDA Nº 120

Dê-se ao art. 88 a seguinte redação:

“Art. 88 - O art. 240 e o inciso I do art. 246 da Resolução n° 5.176, de 1997, passam

a vigorar com a seguinte redação:

“Art.  240  -  Escolhido  o  candidato,  dar-se-á  ciência  do  fato  ao  Governador  do

Estado, para nomeação, nos termos do art. 7° da Lei Complementar nº 102, de 18 de

janeiro de 2008.

(...)

Art. 246 - (...)

I - 65 minutos, no caso de proposta de emenda à Constituição, projeto e veto;”.”.

Sala das Reuniões, 13 de novembro de 2013.

Paulo Guedes
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EMENDA Nº 121

Dê-se ao art. 89 a seguinte redação:

“Art. 89 - Os arts. 252, 254 e 255 da Resolução nº 5.176, de 1997, passam a vigorar

com a seguinte redação:

“Art.  252 -  As deliberações no Plenário serão tomadas por voto aberto e,  salvo

disposição constitucional em contrário, por maioria de votos, presente no Plenário a

maioria dos membros da Assembleia Legislativa.

Art. 254 - Após votação em reunião pública, o Deputado poderá fazer declaração de

voto pelo prazo de 22 minutos.

Parágrafo único - A palavra para declaração de voto será concedida imediatamente

após a respectiva votação.

Art. 255 - O painel eletrônico será usado na votação de proposições pelo processo

nominal e na verificação de votações realizadas pelo processo simbólico.”.”.

Sala das Reuniões, 13 de novembro de 2013.

Paulo Guedes

EMENDA Nº 122

Dê-se ao art. 89 a seguinte redação:

“Art. 89 - Os arts. 252, 254 e 255 da Resolução nº 5.176, de 1997, passam a vigorar

com a seguinte redação:

“Art.  252 -  As deliberações no Plenário serão tomadas por voto aberto e,  salvo

disposição constitucional em contrário, por maioria de votos, presente no Plenário a

maioria dos membros da Assembleia Legislativa.

(…)

Art. 254 - Após votação em reunião pública, o Deputado poderá fazer declaração de

voto pelo prazo de 17 minutos.

Parágrafo único - A palavra para declaração de voto será concedida imediatamente

após a respectiva votação.

Art. 255 - O painel eletrônico será usado na votação de proposições pelo processo

nominal e na verificação de votações realizadas pelo processo simbólico.”.”.

Sala das Reuniões, 13 de novembro de 2013.

Paulo Guedes
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EMENDA Nº 123

Dê-se ao art. 88 a seguinte redação:

“Art. 88 - O art. 240 e o inciso I do art. 246 da Resolução n° 5.176, de 1997, passam

a vigorar com a seguinte redação:

“Art.  240  -  Escolhido  o  candidato,  dar-se-á  ciência  do  fato  ao  Governador  do

Estado, para nomeação, nos termos do art. 7° da Lei Complementar nº 102, de 18 de

janeiro de 2008.

(...)

“Art. 246 - (...)

I - 67 minutos, no caso de proposta de emenda à Constituição, projeto e veto;”.”.

Sala das Reuniões, 13 de novembro de 2013.

Paulo Guedes

EMENDA Nº 124

Dê-se ao art. 89 a seguinte redação:

“Art. 89 - Os arts. 252, 254 e 255 da Resolução nº 5.176, de 1997, passam a vigorar

com a seguinte redação:

“Art.  252 -  As deliberações no Plenário serão tomadas por voto aberto e,  salvo

disposição constitucional em contrário, por maioria de votos, presente no Plenário a

maioria dos membros da Assembleia Legislativa.

(…)

Art. 254 - Após votação em reunião pública, o Deputado poderá fazer declaração de

voto pelo prazo de 7 minutos.

Parágrafo único - A palavra para declaração de voto será concedida imediatamente

após a respectiva votação.

Art. 255 - O painel eletrônico será usado na votação de proposições pelo processo

nominal e na verificação de votações realizadas pelo processo simbólico.”.”.

Sala das Reuniões, 13 de novembro de 2013.

Paulo Guedes

EMENDA Nº 125

Dê-se ao art. 89 a seguinte redação:

“Art. 89 - Os arts. 252, 254 e 255 da Resolução n° 5.176, de 1997, passam a vigorar
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com a seguinte redação:

“Art.  252 -  As deliberações no Plenário serão tomadas por voto aberto e,  salvo

disposição constitucional em contrário, por maioria de votos, presente no Plenário a

maioria dos membros da Assembleia Legislativa.

(…)

Art. 254 - Após votação em reunião pública, o Deputado poderá fazer declaração de

voto pelo prazo de 14 (quatorze) minutos.

Parágrafo único - A palavra para declaração de voto será concedida imediatamente

após a respectiva votação.

Art. 255 - O painel eletrônico será usado na votação de proposições pelo processo

nominal e na verificação de votações realizadas pelo processo simbólico.”.”.

Sala das Reuniões, 13 de novembro de 2013.

Paulo Guedes

EMENDA Nº 126

Dê-se ao art. 89 a seguinte redação:

“Art. 89 - Os arts. 252, 254 e 255 da Resolução nº 5.176, de 1997, passam a vigorar

com a seguinte redação:

“Art.  252 -  As deliberações no Plenário serão tomadas por voto aberto e,  salvo

disposição constitucional em contrário, por maioria de votos, presente no Plenário a

maioria dos membros da Assembleia Legislativa.

(…)

Art. 254 - Após votação em reunião pública, o Deputado poderá fazer declaração de

voto pelo prazo de 9 (nove) minutos.

Parágrafo único - A palavra para declaração de voto será concedida imediatamente

após a respectiva votação.

Art. 255 - O painel eletrônico será usado na votação de proposições pelo processo

nominal e na verificação de votações realizadas pelo processo simbólico.”.”.

Sala das Reuniões, 13 de novembro de 2013.

Paulo Guedes

EMENDA Nº 127

Dê-se ao art. 89 a seguinte redação:
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“Art. 89 - Os arts. 252, 254 e 255 da Resolução n° 5.176, de 1997, passam a vigorar

com a seguinte redação:

“Art.  252 -  As deliberações no Plenário serão tomadas por voto aberto e,  salvo

disposição constitucional em contrário, por maioria de votos, presente no Plenário a

maioria dos membros da Assembleia Legislativa.

(…)

Art. 254 - Após votação em reunião pública, o Deputado poderá fazer declaração de

voto pelo prazo de 6 (seis) minutos.

Parágrafo único - A palavra para declaração de voto será concedida imediatamente

após a respectiva votação.

Art. 255 - O painel eletrônico será usado na votação de proposições pelo processo

nominal e na verificação de votações realizadas pelo processo simbólico.”.”.

Sala das Reuniões, 13 de novembro de 2013.

Paulo Guedes

EMENDA Nº 128

Dê-se ao art. 89 a seguinte redação:

“Art. 89 - Os arts. 252, 254 e 255 da Resolução n° 5.176, de 1997, passam a vigorar

com a seguinte redação:

“Art.  252 -  As deliberações no Plenário serão tomadas por voto aberto e,  salvo

disposição constitucional em contrário, por maioria de votos, presente no Plenário a

maioria dos membros da Assembleia Legislativa.

(…)

Art. 254 - Após votação em reunião pública, o Deputado poderá fazer declaração de

voto pelo prazo de 10 (dez) minutos.

Parágrafo único - A palavra para declaração de voto será concedida imediatamente

após a respectiva votação.

Art. 255 - O painel eletrônico será usado na votação de proposições pelo processo

nominal e na verificação de votações realizadas pelo processo simbólico.”.”.

Sala das Reuniões, 13 de novembro de 2013.

Paulo Guedes
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EMENDA Nº 129

Dê-se ao art. 89 a seguinte redação:

“Art. 89 - Os arts. 252, 254 e 255 da Resolução n° 5.176, de 1997, passam a vigorar

com a seguinte redação:

“Art.  252 -  As deliberações no Plenário serão tomadas por voto aberto e,  salvo

disposição constitucional em contrário, por maioria de votos, presente no Plenário a

maioria dos membros da Assembleia Legislativa.

(…)

Art. 254 - Após votação em reunião pública, o Deputado poderá fazer declaração de

voto pelo prazo de 8 (oito) minutos.

Parágrafo único - A palavra para declaração de voto será concedida imediatamente

após a respectiva votação.

Art. 255 - O painel eletrônico será usado na votação de proposições pelo processo

nominal e na verificação de votações realizadas pelo processo simbólico.”.”.

Sala das Reuniões, 13 de novembro de 2013.

Paulo Guedes

EMENDA Nº 130

Dê-se ao art. 89 a seguinte redação:

“Art. 89 - Os arts. 252, 254 e 255 da Resolução n° 5.176, de 1997, passam a vigorar

com a seguinte redação:

“Art.  252 -  As deliberações no Plenário serão tomadas por voto aberto e,  salvo

disposição constitucional em contrário, por maioria de votos, presente no Plenário a

maioria dos membros da Assembleia Legislativa.

(…)

Art. 254 - Após votação em reunião pública, o Deputado poderá fazer declaração de

voto pelo prazo de 15 (quinze) minutos.

Parágrafo único - A palavra para declaração de voto será concedida imediatamente

após a respectiva votação.

Art. 255 - O painel eletrônico será usado na votação de proposições pelo processo

nominal e na verificação de votações realizadas pelo processo simbólico.”.”.

Sala das Reuniões, 13 de novembro de 2013.
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Paulo Guedes

EMENDA Nº 131

Dê-se ao art. 89 a seguinte redação:

“Art. 89 - Os arts. 252, 254 e 255 da Resolução n° 5.176, de 1997, passam a vigorar

com a seguinte redação:

“Art.  252 -  As deliberações no Plenário serão tomadas por voto aberto e,  salvo

disposição constitucional em contrário, por maioria de votos, presente no Plenário a

maioria dos membros da Assembleia Legislativa.

(…)

Art. 254 - Após votação em reunião pública, o Deputado poderá fazer declaração de

voto pelo prazo de 16 (dezesseis) minutos.

Parágrafo único - A palavra para declaração de voto será concedida imediatamente

após a respectiva votação.

Art. 255 - O painel eletrônico será usado na votação de proposições pelo processo

nominal e na verificação de votações realizadas pelo processo simbólico.”.”.

Sala das Reuniões, 13 de novembro de 2013.

Paulo Guedes

EMENDA Nº 132

Dê-se ao art. 110 a seguinte redação:

“Art. 110 - Esta resolução entra em vigor em 1º de janeiro de 2015.”.

Sala das Reuniões, 13 de novembro de 2013.

Paulo Guedes

EMENDA Nº 133

Dê-se ao art. 89 a seguinte redação:

“Art. 89 - Os arts. 252, 254 e 255 da Resolução n° 5.176, de 1997, passam a vigorar

com a seguinte redação:

“Art.  252 -  As deliberações no Plenário serão tomadas por voto aberto e,  salvo

disposição constitucional em contrário, por maioria de votos, presente no Plenário a

maioria dos membros da Assembleia Legislativa.

(…)

Art. 254 - Após votação em reunião pública, o Deputado poderá fazer declaração de
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voto pelo prazo de 19 (dezenove) minutos.

Parágrafo único - A palavra para declaração de voto será concedida imediatamente

após a respectiva votação.

Art. 255 - O painel eletrônico será usado na votação de proposições pelo processo

nominal e na verificação de votações realizadas pelo processo simbólico.”.”.

Sala das Reuniões, 13 de novembro de 2013.

Paulo Guedes

EMENDA Nº 134

Dê-se ao art. 89 a seguinte redação:

“Art. 89 - Os arts. 252, 254 e 255 da Resolução n° 5.176, de 1997, passam a vigorar

com a seguinte redação:

“Art.  252 -  As deliberações no Plenário serão tomadas por voto aberto e,  salvo

disposição constitucional em contrário, por maioria de votos, presente no Plenário a

maioria dos membros da Assembleia Legislativa.

(…)

Art. 254 - Após votação em reunião pública, o Deputado poderá fazer declaração de

voto pelo prazo de 20 (vinte) minutos.

Parágrafo único - A palavra para declaração de voto será concedida imediatamente

após a respectiva votação.

Art. 255 - O painel eletrônico será usado na votação de proposições pelo processo

nominal e na verificação de votações realizadas pelo processo simbólico.”.”.

Sala das Reuniões, 13 de novembro de 2013.

Paulo Guedes

EMENDA Nº 135

Dê-se ao art. 88 a seguinte redação:

“Art. 88 - O art. 240 e o inciso I do art. 246 da Resolução n° 5.176, de 1997, passam

a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 240 - Escolhido o candidato, dar-se-á ciência do fato ao governador do Estado,

para nomeação, nos termos do art. 7° da Lei Complementar nº 102, de 18 de janeiro

de 2008.

(...)
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Art. 246 - (...)

I - 71 minutos, no caso de proposta de emenda à Constituição, projeto e veto;”.”.

Sala das Reuniões, 13 de novembro de 2013.

Paulo Guedes

EMENDA Nº 136

Dê-se ao art. 88 a seguinte redação:

“Art. 88 - O art. 240 e o inciso I do art. 246 da Resolução nº 5.176, de 1997, passam

a vigorar com a seguinte redação:

“Art.  240  -  Escolhido  o  candidato,  dar-se-á  ciência  do  fato  ao  Governador  do

Estado, para nomeação, nos termos do art. 7º da Lei Complementar nº 102, de 18 de

janeiro de 2008.

(...)

Art. 246 - (...)

I - 78 minutos, no caso de proposta de emenda à Constituição, projeto e veto;”.”.

Sala das Reuniões, 13 de novembro de 2013.

Paulo Guedes

EMENDA Nº 137

Dê-se ao art. 89 a seguinte redação:

“Art. 89 - Os arts. 252, 254 e 255 da Resolução nº 5.176, de 1997, passam a vigorar

com a seguinte redação:

“Art.  252 -  As deliberações no Plenário serão tomadas por voto aberto e,  salvo

disposição constitucional em contrário, por maioria de votos, presente no Plenário a

maioria dos membros da Assembleia Legislativa.

(…)

Art. 254 - Após votação em reunião pública, o Deputado poderá fazer declaração de

voto pelo prazo de 23 (vinte e três) minutos.

Parágrafo único - A palavra para declaração de voto será concedida imediatamente

após a respectiva votação.

Art. 255 - O painel eletrônico será usado na votação de proposições pelo processo

nominal e na verificação de votações realizadas pelo processo simbólico.”.”.

Sala das Reuniões, 13 de novembro de 2013.
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Paulo Guedes

EMENDA Nº 138

Dê-se ao art. 88 a seguinte redação:

“Art. 88 - O art. 240 e o inciso I do art. 246 da Resolução nº 5.176, de 1997, passam

a vigorar com a seguinte redação:

“Art.  240  -  Escolhido  o  candidato,  dar-se-á  ciência  do  fato  ao  Governador  do

Estado, para nomeação, nos termos do art. 7º da Lei Complementar nº 102, de 18 de

janeiro de 2008.

(...)

Art. 246 - (...)

I - 77 minutos, no caso de proposta de emenda à Constituição, projeto e veto;”.”.

Sala das Reuniões, 13 de novembro de 2013.

Paulo Guedes

EMENDA Nº 139

Dê-se ao art. 88 a seguinte redação:

“Art. 88 - O art. 240 e o inciso I do art. 246 da Resolução nº 5.176, de 1997, passam

a vigorar com a seguinte redação:

“Art.  240  -  Escolhido  o  candidato,  dar-se-á  ciência  do  fato  ao  Governador  do

Estado, para nomeação, nos termos do art. 7º da Lei Complementar nº 102, de 18 de

janeiro de 2008.

(...)

Art. 246 - (...)

I - 68 minutos, no caso de proposta de emenda à Constituição, projeto e veto;”.”.

Sala das Reuniões, 13 de novembro de 2013.

Paulo Guedes

EMENDA Nº 140

Dê-se ao art. 89 a seguinte redação:

“Art. 89 - Os arts. 252, 254 e 255 da Resolução nº 5.176, de 1997, passam a vigorar

com a seguinte redação:

“Art.  252 -  As deliberações no Plenário serão tomadas por voto aberto e,  salvo

disposição constitucional em contrário, por maioria de votos, presente no Plenário a
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maioria dos membros da Assembleia Legislativa.

(…)

Art. 254 - Após votação em reunião pública, o Deputado poderá fazer declaração de

voto pelo prazo de 27 (vinte e sete) minutos.

Parágrafo único - A palavra para declaração de voto será concedida imediatamente

após a respectiva votação.

Art. 255 - O painel eletrônico será usado na votação de proposições pelo processo

nominal e na verificação de votações realizadas pelo processo simbólico.”.”.

Sala das Reuniões, 13 de novembro de 2013.

Paulo Guedes

EMENDA Nº 141

Dê-se ao art. 89 a seguinte redação:

“Art. 89 - Os arts. 252, 254 e 255 da Resolução nº 5.176, de 1997, passam a vigorar

com a seguinte redação:

“Art.  252 -  As deliberações no Plenário serão tomadas por voto aberto e,  salvo

disposição constitucional em contrário, por maioria de votos, presente no Plenário a

maioria dos membros da Assembleia Legislativa.

(…)

Art. 254 - Após votação em reunião pública, o Deputado poderá fazer declaração de

voto pelo prazo de 28 (vinte e oito) minutos.

Parágrafo único - A palavra para declaração de voto será concedida imediatamente

após a respectiva votação.

Art. 255 - O painel eletrônico será usado na votação de proposições pelo processo

nominal e na verificação de votações realizadas pelo processo simbólico.”.”.

Sala das Reuniões, 13 de novembro de 2013.

Paulo Guedes

EMENDA Nº 142

Dê-se ao art. 88 a seguinte redação:

“Art. 88 - O art. 240 e o inciso I do art. 246 da Resolução nº 5.176, de 1997, passam

a vigorar com a seguinte redação:

“Art.  240  -  Escolhido  o  candidato,  dar-se-á  ciência  do  fato  ao  Governador  do
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Estado, para nomeação, nos termos do art. 7º da Lei Complementar nº 102, de 18 de

janeiro de 2008.

(...)

Art. 246 - (...)

I - 75 minutos, no caso de proposta de emenda à Constituição, projeto e veto;”.”.

Sala das Reuniões, 13 de novembro de 2013.

Paulo Guedes

EMENDA Nº 143

Dê-se ao art. 89 a seguinte redação:

“Art. 89 - Os arts. 252, 254 e 255 da Resolução nº 5.176, de 1997, passam a vigorar

com a seguinte redação:

“Art.  252 -  As deliberações no Plenário serão tomadas por voto aberto e,  salvo

disposição constitucional em contrário, por maioria de votos, presente no Plenário a

maioria dos membros da Assembleia Legislativa.

(…)

Art. 254 - Após votação em reunião pública, o Deputado poderá fazer declaração de

voto pelo prazo de 29 (vinte e nove) minutos.

Parágrafo único - A palavra para declaração de voto será concedida imediatamente

após a respectiva votação.

Art. 255 - O painel eletrônico será usado na votação de proposições pelo processo

nominal e na verificação de votações realizadas pelo processo simbólico.”.”.

Sala das Reuniões, 13 de novembro de 2013.

Paulo Guedes

EMENDA Nº 144

Dê-se ao art. 89 a seguinte redação:

“Art. 89 - Os arts. 252, 254 e 255 da Resolução n° 5.176, de 1997, passam a vigorar

com a seguinte redação:

“Art.  252 -  As deliberações no Plenário serão tomadas por voto aberto e,  salvo

disposição constitucional em contrário, por maioria de votos, presente no Plenário a

maioria dos membros da Assembleia Legislativa.

(…)
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Art. 254 - Após votação em reunião pública, o Deputado poderá fazer declaração de

voto pelo prazo de 11 (onze) minutos.

Parágrafo único - A palavra para declaração de voto será concedida imediatamente

após a respectiva votação.

Art. 255 - O painel eletrônico será usado na votação de proposições pelo processo

nominal e na verificação de votações realizadas pelo processo simbólico.”.”.

Sala das Reuniões, 13 de novembro de 2013.

Paulo Guedes

EMENDA Nº 145

Dê-se ao art. 88 a seguinte redação:

“Art. 88 - O art. 240 e o inciso I do art. 246 da Resolução nº 5.176, de 1997, passam

a vigorar com a seguinte redação:

“Art.  240  -  Escolhido  o  candidato,  dar-se-á  ciência  do  fato  ao  Governador  do

Estado, para nomeação, nos termos do art. 7º da Lei Complementar nº 102, de 18 de

janeiro de 2008.

(...)

Art. 246 - (...)

I - 70 minutos, no caso de proposta de emenda à Constituição, projeto e veto;”.”.

Sala das Reuniões, 13 de novembro de 2013.

Paulo Guedes

EMENDA Nº 146

Dê-se ao art. 88 a seguinte redação:

“Art. 88 - O art. 240 e o inciso I do art. 246 da Resolução nº 5.176, de 1997, passam

a vigorar com a seguinte redação:

“Art.  240  -  Escolhido  o  candidato,  dar-se-á  ciência  do  fato  ao  Governador  do

Estado, para nomeação, nos termos do art. 7º da Lei Complementar nº 102, de 18 de

janeiro de 2008.

(...)

Art. 246 - (...)

I - 64 minutos, no caso de proposta de emenda à Constituição, projeto e veto;”.”.

Sala das Reuniões, 13 de novembro de 2013.
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Paulo Guedes

EMENDA Nº 147

Dê-se ao art. 88 a seguinte redação:

“Art. 88 - O art. 240 e o inciso I do art. 246 da Resolução nº 5.176, de 1997, passam

a vigorar com a seguinte redação:

“Art.  240  -  Escolhido  o  candidato,  dar-se-á  ciência  do  fato  ao  Governador  do

Estado, para nomeação, nos termos do art. 7º da Lei Complementar nº 102, de 18 de

janeiro de 2008.

(...)

Art. 246 - (...)

I - 66 minutos, no caso de proposta de emenda à Constituição, projeto e veto;”.”.

Sala das Reuniões, 13 de novembro de 2013.

Paulo Guedes

EMENDA Nº 148

Dê-se ao art. 88 a seguinte redação:

“Art. 88 - O art. 240 e o inciso I do art. 246 da Resolução nº 5.176, de 1997, passam

a vigorar com a seguinte redação:

“Art.  240  -  Escolhido  o  candidato,  dar-se-á  ciência  do  fato  ao  Governador  do

Estado, para nomeação, nos termos do art. 7º da Lei Complementar nº 102, de 18 de

janeiro de 2008.

(...)

Art. 246 - (...)

I - 60 minutos, no caso de proposta de emenda à Constituição, projeto e veto;”.”.

Sala das Reuniões, 13 de novembro de 2013.

Paulo Guedes

EMENDA Nº 149

Dê-se ao art. 88 a seguinte redação:

“Art. 88 - O art. 240 e o inciso I do art. 246 da Resolução nº 5.176, de 1997, passam

a vigorar com a seguinte redação:

“Art.  240  -  Escolhido  o  candidato,  dar-se-á  ciência  do  fato  ao  Governador  do

Estado, para nomeação, nos termos do art. 7º da Lei Complementar nº 102, de 18 de
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janeiro de 2008.

(...)

Art. 246 - (...)

I - 69 minutos, no caso de proposta de emenda à Constituição, projeto e veto;”.”.

Sala das Reuniões, 13 de novembro de 2013.

Paulo Guedes

EMENDA Nº 150

Dê-se ao art. 88 a seguinte redação:

“Art. 88 - O art. 240 e o inciso I do art. 246 da Resolução nº 5.176, de 1997, passam

a vigorar com a seguinte redação:

“Art.  240  -  Escolhido  o  candidato,  dar-se-á  ciência  do  fato  ao  Governador  do

Estado, para nomeação, nos termos do art. 7º da Lei Complementar nº 102, de 18 de

janeiro de 2008.

(...)

Art. 246 - (...)

I - 62 minutos, no caso de proposta de emenda à Constituição, projeto e veto;”.”.

Sala das Reuniões, 13 de novembro de 2013.

Paulo Guedes

EMENDA Nº 151

Dê-se ao art. 89 a seguinte redação:

“Art. 89 - Os arts. 252, 254 e 255 da Resolução n° 5.176, de 1997, passam a vigorar

com a seguinte redação:

“Art.  252 -  As deliberações no Plenário serão tomadas por voto aberto e,  salvo

disposição constitucional em contrário, por maioria de votos, presente no Plenário a

maioria dos membros da Assembleia Legislativa.

(…)

Art. 254 - Após votação em reunião pública, o Deputado poderá fazer declaração de

voto pelo prazo de 18 (dezoito) minutos.

Parágrafo único - A palavra para declaração de voto será concedida imediatamente

após a respectiva votação.

Art. 255 - O painel eletrônico será usado na votação de proposições pelo processo
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nominal e na verificação de votações realizadas pelo processo simbólico.”.”.

Sala das Reuniões, 13 de novembro de 2013.

Paulo Guedes

EMENDA Nº 152

Dê-se ao art. 89 a seguinte redação:

“Art. 89 - Os arts. 252, 254 e 255 da Resolução n° 5.176, de 1997, passam a vigorar

com a seguinte redação:

“Art.  252 -  As deliberações no Plenário serão tomadas por voto aberto e,  salvo

disposição constitucional em contrário, por maioria de votos, presente no Plenário a

maioria dos membros da Assembleia Legislativa.

(…)

Art. 254 - Após votação em reunião pública, o Deputado poderá fazer declaração de

voto pelo prazo de 30 (trinta) minutos.

Parágrafo único - A palavra para declaração de voto será concedida imediatamente

após a respectiva votação.

Art. 255 - O painel eletrônico será usado na votação de proposições pelo processo

nominal e na verificação de votações realizadas pelo processo simbólico.”.”.

Sala das Reuniões, 13 de novembro de 2013.

Paulo Guedes

EMENDA Nº 153

Dê-se ao art. 91 a seguinte redação:

“Art.  91  -  O  art.  264  da  Resolução n°  5.176,  de  1997,  passa  a  vigorar  com a

seguinte redação:

“Art. 264 - Anunciada a votação, esta poderá ser encaminhada pelo prazo de 10

(dez)  minutos,  incidindo o  encaminhamento  sobre  a  proposição  no seu todo,  em

conjunto com as emendas, mesmo que a votação se dê por partes.

§ 1º - Não será recebido requerimento que objetive limitar o número de oradores

para encaminhamento de votação de proposição.

§  2º  -  No  encaminhamento  de  votação,  serão  observados  os  seguintes

procedimentos:

I - o Líder terá preferência para fazer uso da palavra;
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II  -  quando  houver  pedido  simultâneo  da  palavra,  atender-se-á  ao  critério

estabelecido no art. 158;

III  -  em  se  tratando  de  matéria  destacada,  poderão  falar,  pelo  prazo  de  16

(dezesseis) minutos, 3 (três) Deputados, sendo 1 (um) a favor, 1 (um), contra, e outro,

o relator, com preferência para o autor do destaque.”.”.

Sala das Reuniões, 13 de novembro de 2013.

Paulo Guedes

EMENDA Nº 154

Dê-se ao art. 91 a seguinte redação:

“Art.  91  -  O  art.  264  da  Resolução n°  5.176,  de  1997,  passa  a  vigorar  com a

seguinte redação:

“Art. 264 - Anunciada a votação, esta poderá ser encaminhada pelo prazo de 10

(dez)  minutos,  incidindo o  encaminhamento  sobre  a  proposição  no seu todo,  em

conjunto com as emendas, mesmo que a votação se dê por partes.

§ 1º - Não será recebido requerimento que objetive limitar o número de oradores

para encaminhamento de votação de proposição.

§  2º  -  No  encaminhamento  de  votação,  serão  observados  os  seguintes

procedimentos:

I - o Líder terá preferência para fazer uso da palavra;

II  -  quando  houver  pedido  simultâneo  da  palavra,  atender-se-á  ao  critério

estabelecido no art. 158;

III - em se tratando de matéria destacada, poderão falar, pelo prazo de 9 (nove)

minutos, 3 (três) Deputados, sendo 1 (um) a favor, 1 (um), contra, e outro, o relator,

com preferência para o autor do destaque.”.”.

Sala das Reuniões, 13 de novembro de 2013.

Paulo Guedes

EMENDA Nº 155

Dê-se ao art. 91 a seguinte redação:

“Art.  91  -  O  art.  264  da  Resolução n°  5.176,  de  1997,  passa  a  vigorar  com a

seguinte redação:

“Art. 264 - Anunciada a votação, esta poderá ser encaminhada pelo prazo de 10



1101
____________________________________________________________________________

(dez)  minutos,  incidindo o  encaminhamento  sobre  a  proposição  no seu todo,  em

conjunto com as emendas, mesmo que a votação se dê por partes.

§ 1º - Não será recebido requerimento que objetive limitar o número de oradores

para encaminhamento de votação de proposição.

§  2º  -  No  encaminhamento  de  votação,  serão  observados  os  seguintes

procedimentos:

I - o Líder terá preferência para fazer uso da palavra;

II  -  quando  houver  pedido  simultâneo  da  palavra,  atender-se-á  ao  critério

estabelecido no art. 158;

III - em se tratando de matéria destacada, poderão falar, pelo prazo de 30 (trinta)

minutos, 3 (três) Deputados, sendo 1 (um) a favor, 1 (um), contra, e outro, o relator,

com preferência para o autor do destaque.”.”.

Sala das Reuniões, 13 de novembro de 2013.

Paulo Guedes

EMENDA Nº 156

Dê-se ao art. 91 a seguinte redação:

“Art.  91  -  O  art.  264  da  Resolução n°  5.176,  de  1997,  passa  a  vigorar  com a

seguinte redação:

“Art. 264 - Anunciada a votação, esta poderá ser encaminhada pelo prazo de 10

(dez)  minutos,  incidindo o  encaminhamento  sobre  a  proposição  no seu todo,  em

conjunto com as emendas, mesmo que a votação se dê por partes.

§ 1º - Não será recebido requerimento que objetive limitar o número de oradores

para encaminhamento de votação de proposição.

§  2º  -  No  encaminhamento  de  votação,  serão  observados  os  seguintes

procedimentos:

I - o Líder terá preferência para fazer uso da palavra;

II  -  quando  houver  pedido  simultâneo  da  palavra,  atender-se-á  ao  critério

estabelecido no art. 158;

III  -  em  se  tratando  de  matéria  destacada,  poderão  falar,  pelo  prazo  de  14

(quatorze) minutos, 3 (três) Deputados, sendo 1 (um) a favor, 1 (um), contra, e outro,

o relator, com preferência para o autor do destaque.”.”.
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Sala das Reuniões, 13 de novembro de 2013.

Paulo Guedes

EMENDA Nº 157

Dê-se ao art. 88 a seguinte redação:

“Art. 88 - O art. 240 e o inciso I do art. 246 da Resolução nº 5.176, de 1997, passam

a vigorar com a seguinte redação:

“Art.  240  -  Escolhido  o  candidato,  dar-se-á  ciência  do  fato  ao  Governador  do

Estado, para nomeação, nos termos do art. 7º da Lei Complementar nº 102, de 18 de

janeiro de 2008.

(...)

Art. 246 - (...)

I - 63 minutos, no caso de proposta de emenda à Constituição, projeto e veto;”.”.

Sala das Reuniões, 13 de novembro de 2013.

Paulo Guedes

EMENDA Nº 158

Dê-se ao art. 91 a seguinte redação:

“Art.  91  -  O  art.  264  da  Resolução n°  5.176,  de  1997,  passa  a  vigorar  com a

seguinte redação:

“Art. 264 - Anunciada a votação, esta poderá ser encaminhada pelo prazo de 10

(dez)  minutos,  incidindo o  encaminhamento  sobre  a  proposição  no seu todo,  em

conjunto com as emendas, mesmo que a votação se dê por partes.

§ 1º - Não será recebido requerimento que objetive limitar o número de oradores

para encaminhamento de votação de proposição.

§  2º  -  No  encaminhamento  de  votação,  serão  observados  os  seguintes

procedimentos:

I - o Líder terá preferência para fazer uso da palavra;

II  -  quando  houver  pedido  simultâneo  da  palavra,  atender-se-á  ao  critério

estabelecido no art. 158;

III - em se tratando de matéria destacada, poderão falar, pelo prazo de 26 minutos,

3 (três) Deputados, sendo 1 (um) a favor, 1 (um) contra e o relator, com preferência

para o autor do destaque.”.”.
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Sala das Reuniões, 13 de novembro de 2013.

Paulo Guedes

EMENDA Nº 159

Dê-se ao art. 91 a seguinte redação:

“Art.  91  -  O  art.  264  da  Resolução n°  5.176,  de  1997,  passa  a  vigorar  com a

seguinte redação:

“Art. 264 - Anunciada a votação, esta poderá ser encaminhada pelo prazo de 10

(dez)  minutos,  incidindo o  encaminhamento  sobre  a  proposição  no seu todo,  em

conjunto com as emendas, mesmo que a votação se dê por partes.

§ 1º - Não será recebido requerimento que objetive limitar o número de oradores

para encaminhamento de votação de proposição.

§  2º  -  No  encaminhamento  de  votação,  serão  observados  os  seguintes

procedimentos:

I - o Líder terá preferência para fazer uso da palavra;

II  -  quando  houver  pedido  simultâneo  da  palavra,  atender-se-á  ao  critério

estabelecido no art. 158;

III - em se tratando de matéria destacada, poderão falar, pelo prazo de 18 (dezoito)

minutos, 3 (três) Deputados, sendo 1 (um) a favor, 1 (um), contra, e outro, o relator,

com preferência para o autor do destaque.”.”.

Sala das Reuniões, 13 de novembro de 2013.

Paulo Guedes

EMENDA Nº 160

Dê-se ao art. 91 a seguinte redação:

“Art.  91  -  O  art.  264  da  Resolução n°  5.176,  de  1997,  passa  a  vigorar  com a

seguinte redação:

“Art. 264 - Anunciada a votação, esta poderá ser encaminhada pelo prazo de 10

(dez)  minutos,  incidindo o  encaminhamento  sobre  a  proposição  no seu todo,  em

conjunto com as emendas, mesmo que a votação se dê por partes.

§ 1º - Não será recebido requerimento que objetive limitar o número de oradores

para encaminhamento de votação de proposição.

§  2º  -  No  encaminhamento  de  votação,  serão  observados  os  seguintes
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procedimentos:

I - o Líder terá preferência para fazer uso da palavra;

II  -  quando  houver  pedido  simultâneo  da  palavra,  atender-se-á  ao  critério

estabelecido no art. 158;

III - em se tratando de matéria destacada, poderão falar, pelo prazo de 10 (dez)

minutos, 3 (três) Deputados, sendo 1 (um) a favor, 1 (um), contra, e outro, o relator,

com preferência para o autor do destaque.”.”.

Sala das Reuniões, 13 de novembro de 2013.

Paulo Guedes

EMENDA Nº 161

Dê-se ao art. 91 a seguinte redação:

“Art.  91  -  O  art.  264  da  Resolução n°  5.176,  de  1997,  passa  a  vigorar  com a

seguinte redação:

“Art. 264 - Anunciada a votação, esta poderá ser encaminhada pelo prazo de 10

(dez)  minutos,  incidindo o  encaminhamento  sobre  a  proposição  no seu todo,  em

conjunto com as emendas, mesmo que a votação se dê por partes.

§ 1º - Não será recebido requerimento que objetive limitar o número de oradores

para encaminhamento de votação de proposição.

§  2º  -  No  encaminhamento  de  votação,  serão  observados  os  seguintes

procedimentos:

I - o Líder terá preferência para fazer uso da palavra;

II  -  quando  houver  pedido  simultâneo  da  palavra,  atender-se-á  ao  critério

estabelecido no art. 158;

III - em se tratando de matéria destacada, poderão falar, pelo prazo de 28 (vinte e

oito)  minutos, 3 (três) Deputados, sendo 1 (um) a favor,  1 (um), contra, e outro o

relator, com preferência para o autor do destaque.”.”.

Sala das Reuniões, 13 de novembro de 2013.

Paulo Guedes

EMENDA Nº 162

Dê-se ao art. 91 a seguinte redação:

“Art.  91  -  O  art.  264  da  Resolução n°  5.176,  de  1997,  passa  a  vigorar  com a
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seguinte redação:

“Art. 264 - Anunciada a votação, esta poderá ser encaminhada pelo prazo de 10

(dez)  minutos,  incidindo o  encaminhamento  sobre  a  proposição  no seu todo,  em

conjunto com as emendas, mesmo que a votação se dê por partes.

§ 1º - Não será recebido requerimento que objetive limitar o número de oradores

para encaminhamento de votação de proposição.

§  2º  -  No  encaminhamento  de  votação,  serão  observados  os  seguintes

procedimentos:

I - o Líder terá preferência para fazer uso da palavra;

II  -  quando  houver  pedido  simultâneo  da  palavra,  atender-se-á  ao  critério

estabelecido no art. 158;

III  -  em se tratando de matéria destacada, poderão falar,  pelo prazo de 6 (seis)

minutos, três Deputados, sendo um a favor, um contra e o relator, com preferência

para o autor do destaque.”.”.

Sala das Reuniões, 13 de novembro de 2013.

Paulo Guedes

EMENDA Nº 163

Dê-se ao art. 91 a seguinte redação:

“Art.  91  -  O  art.  264  da  Resolução n°  5.176,  de  1997,  passa  a  vigorar  com a

seguinte redação:

“Art. 264 - Anunciada a votação, esta poderá ser encaminhada pelo prazo de 10

(dez)  minutos,  incidindo o  encaminhamento  sobre  a  proposição  no seu todo,  em

conjunto com as emendas, mesmo que a votação se dê por partes.

§ 1º - Não será recebido requerimento que objetive limitar o número de oradores

para encaminhamento de votação de proposição.

§  2º  -  No  encaminhamento  de  votação,  serão  observados  os  seguintes

procedimentos:

I - o Líder terá preferência para fazer uso da palavra;

II  -  quando  houver  pedido  simultâneo  da  palavra,  atender-se-á  ao  critério

estabelecido no art. 158;

III  -  em se tratando de matéria destacada, poderão falar,  pelo prazo de 8 (oito)
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minutos, três Deputados, sendo um a favor, um contra e o relator, com preferência

para o autor do destaque.”.”.

Sala das Reuniões, 13 de novembro de 2013.

Paulo Guedes

EMENDA Nº 164

Dê-se ao art. 91 a seguinte redação:

“Art.  91  -  O  art.  264  da  Resolução n°  5.176,  de  1997,  passa  a  vigorar  com a

seguinte redação:

“Art. 264 - Anunciada a votação, esta poderá ser encaminhada pelo prazo de 10

(dez)  minutos,  incidindo o  encaminhamento  sobre  a  proposição  no seu todo,  em

conjunto com as emendas, mesmo que a votação se dê por partes.

§ 1º - Não será recebido requerimento que objetive limitar o número de oradores

para encaminhamento de votação de proposição.

§  2º  -  No  encaminhamento  de  votação,  serão  observados  os  seguintes

procedimentos:

I - o Líder terá preferência para fazer uso da palavra;

II  -  quando  houver  pedido  simultâneo  da  palavra,  atender-se-á  ao  critério

estabelecido no art. 158;

III - em se tratando de matéria destacada, poderão falar, pelo prazo de 21 (vinte e

um)  minutos,  três  Deputados,  sendo  um  a  favor,  um  contra  e  o  relator,  com

preferência para o autor do destaque.”.”.

Sala das Reuniões, 13 de novembro de 2013.

Paulo Guedes

EMENDA Nº 165

Dê-se ao art. 91 a seguinte redação:

“Art.  91  -  O  art.  264  da  Resolução n°  5.176,  de  1997,  passa  a  vigorar  com a

seguinte redação:

“Art. 264 - Anunciada a votação, esta poderá ser encaminhada pelo prazo de 10

(dez)  minutos,  incidindo o  encaminhamento  sobre  a  proposição  no seu todo,  em

conjunto com as emendas, mesmo que a votação se dê por partes.

§ 1º - Não será recebido requerimento que objetive limitar o número de oradores
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para encaminhamento de votação de proposição.

§  2º  -  No  encaminhamento  de  votação,  serão  observados  os  seguintes

procedimentos:

I - o Líder terá preferência para fazer uso da palavra;

II  -  quando  houver  pedido  simultâneo  da  palavra,  atender-se-á  ao  critério

estabelecido no art. 158;

III - em se tratando de matéria destacada, poderão falar, pelo prazo de 22 (vinte e

dois)  minutos,  três  Deputados,  sendo  um  a  favor,  um  contra  e  o  relator,  com

preferência para o autor do destaque.”.”.

Sala das Reuniões, 13 de novembro de 2013.

Paulo Guedes

EMENDA Nº 166

Dê-se ao art. 91 a seguinte redação:

“Art.  91  -  O  art.  264  da  Resolução n°  5.176,  de  1997,  passa  a  vigorar  com a

seguinte redação:

“Art. 264 - Anunciada a votação, esta poderá ser encaminhada pelo prazo de 10

(dez)  minutos,  incidindo o  encaminhamento  sobre  a  proposição  no seu todo,  em

conjunto com as emendas, mesmo que a votação se dê por partes.

§ 1º - Não será recebido requerimento que objetive limitar o número de oradores

para encaminhamento de votação de proposição.

§  2º  -  No  encaminhamento  de  votação,  serão  observados  os  seguintes

procedimentos:

I - o Líder terá preferência para fazer uso da palavra;

II  -  quando  houver  pedido  simultâneo  da  palavra,  atender-se-á  ao  critério

estabelecido no art. 158;

III - em se tratando de matéria destacada, poderão falar, pelo prazo de 5 (cinco)

minutos, três Deputados, sendo um a favor, um contra e o relator, com preferência

para o autor do destaque.”.”.

Sala das Reuniões, 13 de novembro de 2013.

Paulo Guedes
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EMENDA Nº 167

Dê-se ao art. 91 a seguinte redação:

“Art.  91  -  O  art.  264  da  Resolução n°  5.176,  de  1997,  passa  a  vigorar  com a

seguinte redação:

“Art. 264 - Anunciada a votação, esta poderá ser encaminhada pelo prazo de 10

(dez)  minutos,  incidindo o  encaminhamento  sobre  a  proposição  no seu todo,  em

conjunto com as emendas, mesmo que a votação se dê por partes.

§ 1º - Não será recebido requerimento que objetive limitar o número de oradores

para encaminhamento de votação de proposição.

§  2º  -  No  encaminhamento  de  votação,  serão  observados  os  seguintes

procedimentos:

I - o Líder terá preferência para fazer uso da palavra;

II  -  quando  houver  pedido  simultâneo  da  palavra,  atender-se-á  ao  critério

estabelecido no art. 158;

III - em se tratando de matéria destacada, poderão falar, pelo prazo de 20 (vinte)

minutos, três Deputados, sendo um a favor, um contra e o relator, com preferência

para o autor do destaque.”.”.

Sala das Reuniões, 13 de novembro de 2013.

Paulo Guedes

EMENDA Nº 168

Dê-se ao art. 91 a seguinte redação:

“Art.  91  -  O  art.  264  da  Resolução n°  5.176,  de  1997,  passa  a  vigorar  com a

seguinte redação:

“Art. 264 - Anunciada a votação, esta poderá ser encaminhada pelo prazo de 10

(dez)  minutos,  incidindo o  encaminhamento  sobre  a  proposição  no seu todo,  em

conjunto com as emendas, mesmo que a votação se dê por partes.

§ 1º - Não será recebido requerimento que objetive limitar o número de oradores

para encaminhamento de votação de proposição.

§  2º  -  No  encaminhamento  de  votação,  serão  observados  os  seguintes

procedimentos:

I - o Líder terá preferência para fazer uso da palavra;
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II  -  quando  houver  pedido  simultâneo  da  palavra,  atender-se-á  ao  critério

estabelecido no art. 158;

III  -  em  se  tratando  de  matéria  destacada,  poderão  falar,  pelo  prazo  de  19

(dezenove) minutos, três Deputados, sendo um a favor, um contra e o relator, com

preferência para o autor do destaque.”.”.

Sala das Reuniões, 13 de novembro de 2013.

Paulo Guedes

EMENDA Nº 169

Dê-se ao art. 91 a seguinte redação:

“Art.  91  -  O  art.  264  da  Resolução n°  5.176,  de  1997,  passa  a  vigorar  com a

seguinte redação:

“Art. 264 - Anunciada a votação, esta poderá ser encaminhada pelo prazo de 10

(dez)  minutos,  incidindo o  encaminhamento  sobre  a  proposição  no seu todo,  em

conjunto com as emendas, mesmo que a votação se dê por partes.

§ 1º - Não será recebido requerimento que objetive limitar o número de oradores

para encaminhamento de votação de proposição.

§  2º  -  No  encaminhamento  de  votação,  serão  observados  os  seguintes

procedimentos:

I - o Líder terá preferência para fazer uso da palavra;

II  -  quando  houver  pedido  simultâneo  da  palavra,  atender-se-á  ao  critério

estabelecido no art. 158;

III - em se tratando de matéria destacada, poderão falar, pelo prazo de 23 (vinte e

três)  minutos,  três  Deputados,  sendo  um  a  favor,  um  contra  e  o  relator,  com

preferência para o autor do destaque.”.”.

Sala das Reuniões, 13 de novembro de 2013.

Paulo Guedes

EMENDA Nº 170

Dê-se ao art. 88 a seguinte redação:

“Art. 88 - O art. 240 e o inciso I do art. 246 da Resolução nº 5.176, de 1997, passam

a vigorar com a seguinte redação:

“Art.  240  -  Escolhido  o  candidato,  dar-se-á  ciência  do  fato  ao  Governador  do



1110
____________________________________________________________________________

Estado, para nomeação, nos termos do art. 7º da Lei Complementar nº 102, de 18 de

janeiro de 2008.

(...)

Art. 246 - (...)

I  -  81  (oitenta e  um) minutos,  no  caso de proposta  de  emenda à  Constituição,

projeto e veto;”.”.

Sala das Reuniões, 13 de novembro de 2013.

Paulo Guedes

EMENDA Nº 171

Dê-se ao art. 88 a seguinte redação:

“Art. 88 - O art. 240 e o inciso I do art. 246 da Resolução nº 5.176, de 1997, passam

a vigorar com a seguinte redação:

“Art.  240  -  Escolhido  o  candidato,  dar-se-á  ciência  do  fato  ao  Governador  do

Estado, para nomeação, nos termos do art. 7º da Lei Complementar nº 102, de 18 de

janeiro de 2008.

(...)

Art. 246 - (...)

I - 61 (sessenta e um) minutos, no caso de proposta de emenda à Constituição,

projeto e veto;”.”.

Sala das Reuniões, 13 de novembro de 2013.

Paulo Guedes

EMENDA Nº 172

Dê-se ao art. 91 a seguinte redação:

“Art.  91  -  O  art.  264  da  Resolução n°  5.176,  de  1997,  passa  a  vigorar  com a

seguinte redação:

“Art. 264 - Anunciada a votação, esta poderá ser encaminhada pelo prazo de 10

(dez)  minutos,  incidindo o  encaminhamento  sobre  a  proposição  no seu todo,  em

conjunto com as emendas, mesmo que a votação se dê por partes.

§ 1º - Não será recebido requerimento que objetive limitar o número de oradores

para encaminhamento de votação de proposição.

§  2º  -  No  encaminhamento  de  votação,  serão  observados  os  seguintes



1111
____________________________________________________________________________

procedimentos:

I - o Líder terá preferência para fazer uso da palavra;

II  -  quando  houver  pedido  simultâneo  da  palavra,  atender-se-á  ao  critério

estabelecido no art. 158;

III - em se tratando de matéria destacada, poderão falar, pelo prazo de 27 (vinte e

sete)  minutos,  três  Deputados,  sendo  um  a  favor,  um  contra  e  o  relator,  com

preferência para o autor do destaque.”.”.

Sala das Reuniões, 13 de novembro de 2013.

Paulo Guedes

EMENDA Nº 173

Dê-se ao art. 91 a seguinte redação:

“Art.  91  -  O  art.  264  da  Resolução n°  5.176,  de  1997,  passa  a  vigorar  com a

seguinte redação:

“Art. 264 - Anunciada a votação, esta poderá ser encaminhada pelo prazo de 10

(dez)  minutos,  incidindo o  encaminhamento  sobre  a  proposição  no seu todo,  em

conjunto com as emendas, mesmo que a votação se dê por partes.

§ 1º - Não será recebido requerimento que objetive limitar o número de oradores

para encaminhamento de votação de proposição.

§  2º  -  No  encaminhamento  de  votação,  serão  observados  os  seguintes

procedimentos:

I - o Líder terá preferência para fazer uso da palavra;

II  -  quando  houver  pedido  simultâneo  da  palavra,  atender-se-á  ao  critério

estabelecido no art. 158;

III  -  em  se  tratando  de  matéria  destacada,  poderão  falar,  pelo  prazo  de  17

(dezessete) minutos, três Deputados, sendo um a favor, um contra e o relator, com

preferência para o autor do destaque.”.”.

Sala das Reuniões, 13 de novembro de 2013.

Paulo Guedes

EMENDA Nº 174

Dê-se ao art. 88 a seguinte redação:

“Art. 88 - O art. 240 e o inciso I do art. 246 da Resolução nº 5.176, de 1997, passam
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a vigorar com a seguinte redação:

“Art.  240  -  Escolhido  o  candidato,  dar-se-á  ciência  do  fato  ao  Governador  do

Estado, para nomeação, nos termos do art. 7º da Lei Complementar nº 102, de 18 de

janeiro de 2008.

(...)

Art. 246 - (...)

I  -  73 (setenta e três) minutos, no caso de proposta de emenda à Constituição,

projeto e veto;”.”.

Sala das Reuniões, 13 de novembro de 2013.

Paulo Guedes

EMENDA Nº 175

Dê-se ao art. 110 a seguinte redação:

“Art. 110 - Esta resolução entra em vigor no dia 1º de agosto de 2014.”.

Sala das Reuniões, 13 de novembro de 2013.

Sávio Souza Cruz

EMENDA Nº 176

Dê-se ao art. 110 a seguinte redação:

“Art. 110 - Esta resolução entra em vigor no dia 2 de agosto de 2014.”.

Sala das Reuniões, 13 de novembro de 2013.

Sávio Souza Cruz

EMENDA Nº 177

Dê-se ao art. 110 a seguinte redação:

“Art. 110 - Esta resolução entra em vigor no dia 3 de agosto de 2014.”.

Sala das Reuniões, 13 de novembro de 2013.

Sávio Souza Cruz

EMENDA Nº 178

Dê-se ao art. 110 a seguinte redação:

“Art. 110 - Esta resolução entra em vigor no dia 4 de agosto de 2014.”.

Sala das Reuniões, 13 de novembro de 2013.

Sávio Souza Cruz
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EMENDA Nº 179

Dê-se ao art. 110 a seguinte redação:

“Art. 110 - Esta resolução entra em vigor no dia 5 de agosto de 2014.”.

Sala das Reuniões, 13 de novembro de 2013.

Sávio Souza Cruz

EMENDA Nº 180

Dê-se ao art. 110 a seguinte redação:

“Art. 110 - Esta resolução entra em vigor no dia 6 de agosto de 2014.”.

Sala das Reuniões, 13 de novembro de 2013.

Sávio Souza Cruz

EMENDA Nº 181

Dê-se ao art. 110 a seguinte redação:

“Art. 110 - Esta resolução entra em vigor no dia 7 de agosto de 2014.”.

Sala das Reuniões, 13 de novembro de 2013.

Sávio Souza Cruz

EMENDA Nº 182

Dê-se ao art. 110 a seguinte redação:

“Art. 110 - Esta resolução entra em vigor no dia 8 de agosto de 2014.”.

Sala das Reuniões, 13 de novembro de 2013.

Sávio Souza Cruz

EMENDA Nº 183

Dê-se ao art. 110 a seguinte redação:

“Art. 110 - Esta resolução entra em vigor no dia 9 de agosto de 2014.”.

Sala das Reuniões, 13 de novembro de 2013.

Sávio Souza Cruz

EMENDA Nº 184

Dê-se ao art. 110 a seguinte redação:

“Art. 110 - Esta resolução entra em vigor no dia 10 de agosto de 2014.”.

Sala das Reuniões, 13 de novembro de 2013.

Sávio Souza Cruz
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EMENDA Nº 185

Dê-se ao art. 110 a seguinte redação:

“Art. 110 - Esta resolução entra em vigor no dia 11 de agosto de 2014.”.

Sala das Reuniões, 13 de novembro de 2013.

Sávio Souza Cruz

EMENDA Nº 186

Dê-se ao art. 110 a seguinte redação:

“Art. 110 - Esta resolução entra em vigor no dia 12 de agosto de 2014.”.

Sala das Reuniões, 13 de novembro de 2013.

Sávio Souza Cruz

EMENDA Nº 187

Dê-se ao art. 110 a seguinte redação:

“Art. 110 - Esta resolução entra em vigor no dia 13 de agosto de 2014.”.

Sala das Reuniões, 13 de novembro de 2013.

Sávio Souza Cruz

EMENDA Nº 188

Dê-se ao art. 110 a seguinte redação:

“Art. 110 - Esta resolução entra em vigor no dia 14 de agosto de 2014.”.

Sala das Reuniões, 13 de novembro de 2013.

Sávio Souza Cruz

EMENDA Nº 189

Dê-se ao art. 110 a seguinte redação:

“Art. 110 - Esta resolução entra em vigor no dia 15 de agosto de 2014.”.

Sala das Reuniões, 13 de novembro de 2013.

Sávio Souza Cruz

EMENDA Nº 190

Dê-se ao art. 110 a seguinte redação:

“Art. 110 - Esta resolução entra em vigor no dia 16 de agosto de 2014.”.

Sala das Reuniões, 13 de novembro de 2013.

Sávio Souza Cruz
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EMENDA Nº 191

Dê-se ao art. 110 a seguinte redação:

“Art. 110 - Esta resolução entra em vigor no dia 17 de agosto de 2014.”.

Sala das Reuniões, 13 de novembro de 2013.

Sávio Souza Cruz

EMENDA Nº 192

Dê-se ao art. 110 a seguinte redação:

“Art. 110 - Esta resolução entra em vigor no dia 18 de agosto de 2014.”.

Sala das Reuniões, 13 de novembro de 2013.

Sávio Souza Cruz

EMENDA Nº 193

Dê-se ao art. 110 a seguinte redação:

“Art. 110 - Esta resolução entra em vigor no dia 19 de agosto de 2014.”.

Sala das Reuniões, 13 de novembro de 2013.

Sávio Souza Cruz

EMENDA Nº 194

Dê-se ao art. 110 a seguinte redação:

“Art. 110 - Esta resolução entra em vigor no dia 20 de agosto de 2014.”.

Sala das Reuniões, 13 de novembro de 2013.

Sávio Souza Cruz

EMENDA Nº 195

Dê-se ao art. 110 a seguinte redação:

“Art. 110 - Esta resolução entra em vigor no dia 21 de agosto de 2014.”.

Sala das Reuniões, 13 de novembro de 2013.

Sávio Souza Cruz

EMENDA Nº 196

Dê-se ao art. 110 a seguinte redação:

“Art. 110 - Esta resolução entra em vigor no dia 22 de agosto de 2014.”.

Sala das Reuniões, 13 de novembro de 2013.

Sávio Souza Cruz
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EMENDA Nº 197

Dê-se ao art. 110 a seguinte redação:

“Art. 110 - Esta resolução entra em vigor no dia 23 de agosto de 2014.”.

Sala das Reuniões, 13 de novembro de 2013.

Sávio Souza Cruz

EMENDA Nº 198

Dê-se ao art. 110 a seguinte redação:

“Art. 110 - Esta resolução entra em vigor no dia 24 de agosto de 2014.”.

Sala das Reuniões, 13 de novembro de 2013.

Sávio Souza Cruz

EMENDA Nº 199

Dê-se ao art. 110 a seguinte redação:

“Art. 110 - Esta resolução entra em vigor no dia 25 de agosto de 2014.”.

Sala das Reuniões, 13 de novembro de 2013.

Sávio Souza Cruz

EMENDA Nº 200

Dê-se ao art. 110 a seguinte redação:

“Art. 110 - Esta resolução entra em vigor no dia 26 de agosto de 2014.”.

Sala das Reuniões, 13 de novembro de 2013.

Sávio Souza Cruz

EMENDA Nº 201

Dê-se ao art. 110 a seguinte redação:

“Art. 110 - Esta resolução entra em vigor no dia 27 de agosto de 2014.”.

Sala das Reuniões, 13 de novembro de 2013.

Sávio Souza Cruz

EMENDA Nº 202

Dê-se ao art. 110 a seguinte redação:

“Art. 110 - Esta resolução entra em vigor no dia 28 de agosto de 2014.”.

Sala das Reuniões, 13 de novembro de 2013.

Sávio Souza Cruz
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EMENDA Nº 203

Dê-se ao art. 110 a seguinte redação:

“Art. 110 - Esta resolução entra em vigor no dia 29 de agosto de 2014.”.

Sala das Reuniões, 13 de novembro de 2013.

Sávio Souza Cruz

EMENDA Nº 204

Dê-se ao art. 110 a seguinte redação:

“Art. 110 - Esta resolução entra em vigor no dia 30 de agosto de 2014.”.

Sala das Reuniões, 13 de novembro de 2013.

Sávio Souza Cruz

EMENDA Nº 205

Dê-se ao art. 110 a seguinte redação:

“Art. 110 - Esta resolução entra em vigor no dia 31 de agosto de 2014.”.

Sala das Reuniões, 13 de novembro de 2013.

Sávio Souza Cruz

EMENDA Nº 206

Dê-se  ao  caput do  art.  33  e  ao  inciso  XVI  a  que faz  referência  o  art.  102 da

Resolução n° 5.176, de 1997, a seguinte redação:

“Art. 33 - A alínea “b” do inciso I, a alínea “c” do inciso III, o caput do inciso IV, as

alíneas “a” e “b” do inciso VII, o caput do inciso IX, o caput do inciso XIV e o inciso

XVI do art. 102 da Resolução n° 5.176, de 1997, passam a vigorar com a seguinte

redação:

“Art. 102 - (…)

XVI - da Comissão de Participação Popular:

a) a proposta de ação legislativa encaminhada à Assembleia Legislativa, nos termos

do art. 289;

b) a realização, com a concordância prévia da Mesa da Assembleia, de consulta

pública sobre assunto de relevante interesse;

c) a sugestão popular visando a aprimorar os trabalhos parlamentares;

d) realização de audiência pública para a discussão das leis orçamentárias - PPAG,

LDO e LOA - com a participação da sociedade;
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e) transformar em proposta de ação legislativa - PLE - as sugestões apresentadas

pela sociedade às leis orçamentárias - PPAG, LDO e LOA;

f) apresentar parecer sobre as PLEs e encaminhar as emendas à Comissão de

Fiscalização Financeira e Orçamentária.”.”.

Sala das Reuniões, 13 de novembro de 2013

André Quintão

EMENDA Nº 207

Dê-se ao §1°, do art. 204 da Resolução n° 5.176, de 1997, a que faz referência o

art. 74 a seguinte redação:

“Art. 204 - (...)

§  1°  -  Da  discussão  e  da  votação  do  parecer  na  Comissão  de  Fiscalização

Financeira e Orçamentária poderão participar, com direito a voz e voto, o Presidente,

ou membro por ele indicado, de cada uma das comissões permanentes, excetuadas

as Comissões de Constituição e Justiça e de Redação.”.

Sala das Reuniões, 13 de novembro de 2013.

André Quintão

EMENDA Nº 208

Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:

“Art.  … - Dê-se ao §1° do art.  19 da Resolução n° 5.176,  de 1997, a seguinte

redação:

“Art. 19 - (....)

§ 1° - Verificada a presença dentro do plenário de 1/3 (um terço) dos membros da

Assembleia Legislativa, o Presidente declarará aberta a reunião, podendo pronunciar

as  seguintes  palavras:  "Sob  a  proteção  de  Deus  e  em  nome  do  povo  mineiro,

iniciamos nossos trabalhos.”.”.”.

Sala das Reuniões, 13 de novembro de 2013.

Sávio Souza Cruz

EMENDA Nº 209

Suprima-se o parágrafo único do art. 18 da Resolução nº 5.176, de 1997.

Sala das Reuniões, 13 de novembro de 2013.

Sávio Souza Cruz
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EMENDA Nº 210

Acrescente-se onde convier:

“Art. - O § 3° do art. 224 da Resolução n° 5.176, de 6 de novembro de 1997, passa

a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 224 - (...)

§  3°  -  Se  a  resolução  determinar  a  apreciação  do  projeto  pela  Assembleia

Legislativa, esta o fará em turno único.”.”.

Sala das Reuniões, 13 de novembro de 2013.

Sávio Souza Cruz

EMENDA Nº 211

Dê-se ao  caput do art. 33 a seguinte redação, suprimindo-se alínea “b” do  inciso

XVI a que faz referência o art. 102:

“Art. 33 - A alínea “b” do inciso I, a alínea “c” do inciso III, o caput do inciso IV, as

alíneas “a” e “b” do inciso VII, o caput do inciso IX e o caput do inciso XIV do art. 102

da Resolução n° 5.176, de 1997, passam a vigorar com a seguinte redação:”.

Sala das Reuniões, 13 de novembro de 2013.

Sávio Souza Cruz

EMENDA Nº 212

Acrescente-se onde convier:

“Art.  -  O  caput do art.  222 da Resolução n° 5.176, de 6 de novembro de 1997,

passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 222 - O veto total ou parcial, depois de lido no Expediente e publicado, será

distribuído a comissão especial constituída pelo Presidente da Assembleia , para, no

prazo de 10 (dez) dias, receber parecer.”.”.

Sala das Reuniões, 13 de novembro de 2013.

Sávio Souza Cruz

EMENDA Nº 213

Acrescente-se onde convier:

“Art.  -  O  caput do art.  222 da Resolução n° 5.176, de 6 de novembro de 1997,

passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 222 - O veto total ou parcial, depois de lido no Expediente e publicado, será
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distribuído  a  comissão  especial  constituída  pelo  Presidente  da  Assembleia,  após

indicação dos líderes partidários, para, no prazo de 10 (dez) dias, receber parecer.

Sala das Reuniões, 13 de novembro de 2013.

Sávio Souza Cruz

EMENDA Nº 214

Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:

“Art. ...  - O § 2º do art. 222 da Resolução nº 5.176, de 6 de novembro de 1997,

passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 222 - (...)

§  2º  -  No  prazo  de  vinte  dias  contados  a  partir  da  data  do  recebimento  da

comunicação  do  veto,  a  Assembleia  Legislativa  sobre  ele  decidirá  em  escrutínio

secreto e em turno único, e sua rejeição só ocorrerá pelo voto da maioria absoluta.”.”.

Sala das Reuniões, 13 de novembro de 2013.

Sávio Souza Cruz

EMENDA Nº 215

Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:

“Art. ...  - O § 3º do art. 222 da Resolução nº 5.176, de 6 de novembro de 1997,

passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 222 - (...)

§ 3º - Esgotado o prazo estabelecido no parágrafo anterior, sem que tenha havido

deliberação, o veto será incluído na ordem do dia da reunião seguinte, sobrestando-

se a deliberação quanto às demais proposições, até sua votação final.”.”.

Sala das Reuniões, 13 de novembro de 2013.

Sávio Souza Cruz

EMENDA Nº 216

Acrescente-se à Resolução n° 5.176, de 6 de novembro de 1997, o seguinte artigo:

“Art.  …  -  Poderão  ocorrer  reuniões  simultâneas  de  uma  mesma  comissão  da

Assembleia.”.

Sala das Reuniões, 13 de novembro de 2013.

Sávio Souza Cruz

EMENDA Nº 217
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Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:

“Art. … - O § 1º do art. 208 da Resolução n° 5.176, de 6 de novembro de 1997,

passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 208 - (...)

§ 1º - Se a Assembleia Legislativa não se manifestar em até trinta dias sobre o

projeto, será ele incluído em ordem do dia, para discussão e votação em turno único,

sobrestando-se a deliberação quanto aos demais assuntos, ressalvado o disposto no

art. 222.”.”.

Sala das Reuniões, 13 de novembro de 2013.

Sávio Souza Cruz

EMENDA Nº 218

Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:

“Art. … - O caput do art. 218 da Resolução n° 5.176, de 6 de novembro de 1997,

passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art.  218  -  Esgotado  o  prazo  estabelecido  no  artigo  anterior,  o  processo  será

encaminhado à Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária para, em vinte

dias, receber parecer, que concluirá por projeto de resolução.”.”.

Sala das Reuniões, 13 de novembro de 2013.

Sávio Souza Cruz

EMENDA Nº 219

Acrescente-se onde convier:

“Art. - O § 2º do art. 218 da Resolução n° 5.176, de 6 de novembro de 1997, passa

a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 218 - (...)

§  2°  -  Emitido o parecer  sobre o projeto e emendas,  se houver,  o  projeto  será

encaminhado à Mesa da Assembleia e incluído em ordem do dia para discussão e

votação em turno único, sobrestando-se a deliberação sobre as demais proposições,

até sua votação final, ressalvado o previsto no art. 222.”.”.

Sala das Reuniões, 13 de novembro de 2013.

Sávio Souza Cruz

- O teor da emenda não recebida é o seguinte:
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EMENDA AO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 4.488/2013

Suprima-se o art. 21.

Sala das Reuniões, 13 de novembro de 2013.

Sávio Souza Cruz

Proposição não recebida, nos termos do inciso III do art. 173 do Regimento Interno.

Encerramento

O presidente -  A presidência encerra a reunião,  convocando as deputadas e os

deputados para a extraordinária de amanhã, dia 14, 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.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.641/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do deputado Ulysses Gomes, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade  pública  a  Associação  Ecológica  de  Cruzília  -  Assecruz  -,  com  sede  no

Município de Cruzília.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  26/10/2013 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 4.641/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Ecológica de Cruzília - Assecruz -, com sede no Município de Cruzília.

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

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

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

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

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

exercício de suas funções.

Ressalte-se que, no estatuto constitutivo da instituição, o art. 35 determina que, na

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

congênere; e o art. 38 veda a remuneração de seus diretores e conselheiros.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 4.641/2013 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 12 de novembro de 2013.

Sebastião Costa, presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Luiz Henrique - Rogério

Correia - Tiago Ulisses.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.507/2012

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do presidente do Tribunal de Justiça Militar em exercício, e encaminhado

a esta Casa por meio do Ofício do Tribunal de Justiça nº 7/2012, o projeto de lei em

epígrafe  "dispõe  sobre  a  criação  e  a  transformação  de  cargos  nos  Quadros  de

Pessoal da Secretaria do Tribunal de Justiça Militar e nas Secretarias de Juízo Militar

e dá outras providências".

O projeto foi originalmente distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, de

Administração Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Preliminarmente,  a  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  emitiu  parecer  pela

juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do Substitutivo nº 1,

que apresentou.

Em  seguida,  a  Comissão  de  Administração  Pública  opinou  pela  aprovação  da

matéria na forma do Substitutivo nº 2, que apresentou.

Vem agora o projeto a esta comissão para receber parecer, nos termos do art.188,

combinado com o art. 102, VII, do Regimento Interno.
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Fundamentação

O projeto em análise tem por objetivo alterar a estrutura de cargos de provimento

em comissão e de provimento específico da Secretaria do Tribunal de Justiça Militar e

da Secretaria de Juízo Militar do Estado de Minas Gerais.

Em seus arts.  1º  e 2º,  o  referido projeto propõe a transformação de cargos de

provimento em comissão da Secretaria do Tribunal de Justiça Militar do Estado de

Minas Gerais, constantes nos itens III.I e III.2 do Anexo III da Lei nº 16.646, 5 de

janeiro de 2007, em cargos de Diretor-Executivo e de Assistente Técnico de Auditoria,

respectivamente.

Nos arts. 3º e 4º, o referido projeto propõe a criação de 10 cargos de provimento em

comissão da Secretaria do Tribunal de Justiça Militar, os quais serão distribuídos em

cargos  de  Diretor-Executivo,  Assessor  Jurídico  II,  Gerente,  Gerente  de  Cartório,

Coordenador de Área e Coordenador de Serviço. O projeto especifica ainda que o

ingresso no cargo de Assessor Jurídico II depende de comprovação de bacharelado

em direito.

Propõe também, em seu art. 6º, a criação de 45 cargos de provimento efetivo da

Secretaria  do  Tribunal  de  Justiça  Militar,  a  serem  distribuídos  em  10  cargos  de

provimento efetivo da carreira de Técnico Judiciário e 35 cargos de provimento efetivo

da carreira de Oficial Judiciário.

O  projeto  cria,  ainda,  nas  Secretarias  de  Juízo  Militar,  23  cargos  a  serem

distribuídos em 6 cargos de provimento em comissão de recrutamento limitado de

Gerente  de  Secretaria  e  17  cargos  de  provimento  efetivo  da  carreira  de  Oficial

Judiciário.

Em função da vacância, o referido projeto extingue, em seus arts. 5º e 6º, 12 cargos

de recrutamento amplo de provimento em comissão da Secretaria  do  Tribunal  de

Justiça  Militar  e  6  cargos  de provimento  efetivo  das  Secretarias  de  Juízo  Militar,

respectivamente.

Conforme  a  exposição  de  motivos  do  presidente  do  Tribunal  de  Justiça,  a

proposição visa dotar a Justiça Militar de uma estrutura organizacional que permita o

cumprimento da sua missão institucional. O presidente ressalta também que o projeto

atende ao disposto na Resolução nº 88/2009, do Conselho Nacional de Justiça, a
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qual, entre outras determinações, dispõe, em seu art. 2º, § 2º, que pelo menos 50%

dos cargos de provimento em comissão deverão ser  destinados a  servidores das

carreiras  judiciárias,  cabendo  aos  Tribunais  encaminharem  projetos  de  lei  de

regulamentação da matéria, com observância desse percentual.

Sendo assim, haverá uma redução dos cargos de provimento em comissão em

comparação ao quantitativo previsto atualmente na Lei nº 16.646, de 2007. Conforme

a  proposição em tela,  53,20% dos  cargos  de  provimento  em  comissão serão  de

recrutamento limitado, o que atende ao disposto no art. 2º, §2º, da Resolução nº 88,

de 2009, do Conselho Nacional de Justiça, citada anteriormente.

A proposta em análise atende ainda ao disposto na Resolução nº 90/2009, também

do  Conselho  Nacional  de  Justiça,  que  define  quantitativo  mínimo  de  pessoal

permanente de profissionais da área de tecnologia da informação.

A Comissão de Constituição e Justiça, que analisou preliminarmente a proposição,

não encontrou óbices jurídicos à sua normal tramitação, uma vez que se trata de

matéria de competência estadual e de iniciativa privativa do Poder Judiciário.

No  entanto,  tendo  em  vista  a  necessidade  de  adequação  da  proposição  aos

preceitos da técnica legislativa, bem como de aprimorar alguns de seus dispositivos,

notadamente quanto à identificação de códigos de cargos, à uniformidade do disposto

nos arts. 1º e 2º e à exigência expressa do bacharelado para os ocupantes de cargos

de Gerente de Secretaria do Juízo, a referida comissão apresentou o Substitutivo nº

1.

A Comissão  de  Administração Pública,  ao  analisar  a  matéria,  constatou  que se

reveste de grande mérito, tendo em vista que as medidas contidas na proposição têm

o objetivo  de  conferir  maior  eficiência  na  execução dos  trabalhos  do  Tribunal  de

Justiça Militar.

Contudo,  a  referida  comissão  julgou  oportuno  e  necessário  apresentar  o

Substitutivo nº  2, que tem por escopo promover  alguns ajustes na proposição em

exame,  notadamente  com relação à  diminuição do quantitativo  de  cargos  que se

propõe a criar,  tanto de provimento efetivo quanto de provimento em comissão, e

inclusive quanto à forma de recrutamento desse último.

No  que  concerne  à  competência  desta  comissão  para  proceder  à  análise  da
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repercussão orçamentária e financeira do projeto, destaca-se que a implementação

da  medida  proposta  implica  aumento  de  despesas  com  pessoal  para  o  erário,

estando, portanto, condicionada aos limites constitucionais e legais.

Segundo  o  art.  17  da  Lei  Complementar  Federal  nº  101,  de  2000,  Lei  de

Responsabilidade Fiscal - LRF -, os atos que criarem ou aumentarem despesa de

caráter continuado, como é o caso das despesas de pessoal, deverão ser instruídos

com a estimativa do  impacto orçamentário-financeiro no  exercício em que devam

entrar em vigor e nos dois subsequentes e demonstrar a origem dos recursos para

seu custeio, sem prejuízo do exame de compatibilidade da despesa com as demais

normas do plano plurianual e da Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO.

O art. 20, II, “b”, da LRF, estabelece que a despesa total com pessoal do Poder

Judiciário não poderá exceder o percentual de 6% da Receita Corrente Líquida - RCL.

Ademais, o parágrafo único do art. 22 estabelece um limite prudencial de 95% do

limite  total,  ou  seja,  5,6145%,  a  partir  do  qual  medidas  corretivas  deverão  ser

adotadas para evitar que o limite máximo seja atingido. Entre elas, está incluída a

proibição  de  aumento,  reajuste  ou  adequação  de  remuneração  a  qualquer  título,

ressalvada  a  revisão  geral  anual  prevista  no  inciso  X do  art.  37  da  Constituição

Federal, bem como a criação de cargo, emprego ou função.

É  importante  ressaltar  que  o  §  1º  do  art.  20  da  LRF prevê  que,  nos  Poderes

Legislativo e Judiciário de cada esfera, os limites serão repartidos entre seus órgãos

de forma proporcional à média das despesas com pessoal, em percentual da RCL,

verificadas  nos  três  exercícios  financeiros  anteriores  à  publicação  da  citada  lei,

ocorrida em 4 de maio de 2000. De acordo com cálculos realizados à época, o limite

da despesa total com pessoal  do Tribunal  de Justiça Militar  é de 0,09% da RCL,

sendo o limite prudencial 0,085% da RCL.

Em cumprimento  ao  que determina a  LRF,  o presidente  do  Tribunal  de  Justiça

Militar  informou  que  o  impacto  financeiro  da  medida  proposta  corresponde  a

R$325.786,72 para o ano de 2013 e de R$4.822.252,11 para o ano de 2014.

De  acordo  com  dados  extraídos  do  Armazém  do  Sistema  Integrado  de

Administração Financeira - Siafi -, as despesas com pessoal do Tribunal de Justiça

Militar, considerando-se o período de setembro de 2012 a agosto de 2013 como de
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referência, as despesas representam 0,062% da RCL, estando, portanto, dentro dos

limites legais e inferior ao limite prudencial.

Adicionando-se o valor do impacto financeiro da proposta para os exercícios de

2013 e 2014, respectivamente, o valor ainda permanece inferior ao limite prudencial,

considerando-se a projeção da RCL para o exercício de 2013 e a prevista para 2014,

efetuada pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - Seplag.

Destaque-se, ainda, que a proposição em tela atende também ao disposto no art.

169, II, da Constituição da República, que vincula a concessão de qualquer vantagem

ou  aumento  de  remuneração  a  autorização  específica  na  LDO.  A LDO em  vigor

concede essa autorização em seu art. 15.

Ressaltamos,  porém,  que,  por  força  do  art.  169,  §  1º,  I,  da  Constituição  da

República, a aplicação da proposta em análise está condicionada à existência de

dotação orçamentária suficiente para atender às despesas dela decorrentes.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.507/2012,

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

Constituição  e  Justiça,  e  pela  rejeição  do  substitutivo  nº  2,  da  Comissão  de

Administração Pública.

Sala das Comissões, 18 de novembro de 2013.

Lafayette de Andrada, Presidente e relator - Sebastião Costa - Célio Moreira - Sávio

Souza Cruz - Rogério Correia - Luzia Ferreira.

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

Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência

Relatório

De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o projeto de lei em epígrafe dispõe

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

dos táxis que circulam no Estado.

A proposição foi distribuída à Comissão de Constituição e Justiça e à Comissão de

Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência.

Analisada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu

pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do Substitutivo



1128
____________________________________________________________________________

nº 1, que apresentou, vem agora a matéria a esta Comissão para receber parecer

quanto  ao  mérito,  nos  temos  do  art.  188,  combinado  com  o  art.  102,  XX,  do

Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei  em análise visa a instituir  a colocação de plaquetas em braille,

contendo a placa do veículo, no interior dos táxis que circulam no Estado, a fim de

que o passageiro com deficiência visual possa se informar do número da placa para

apresentar reclamação ao órgão competente no caso de alguma irregularidade.

A Constituição Federal, promulgada em 1988, representa um avanço na proteção

dos direitos dos cidadãos e das pessoas com deficiência. O art. 227 da Carta Magna

prevê que a lei disporá sobre normas de construção dos logradouros e dos edifícios

de uso público e de fabricação de veículos de transporte coletivo, a fim de garantir

acesso  adequado  às  pessoas  com  deficiência.  A  Lei  Federal  nº  10.098,  de

19/12/2000, regulamentou esse artigo e estabeleceu normas gerais e critérios básicos

para a promoção da acessibilidade das pessoas com deficiência ou com mobilidade

reduzida, mediante a supressão de barreiras e de obstáculos nas vias  e espaços

públicos, no mobiliário urbano, na construção e reforma de edifícios e nos meios de

transporte e de comunicação.

Na esfera estadual, a Constituição também impõe ao Estado o dever de assegurar

à pessoa com deficiência as condições de inclusão social, conforme seu art. 224. A

legislação estadual, entre outros direitos, assegura à pessoa com deficiência visual

guiada por cão adestrado o direito de livre acesso, com o animal, a logradouros e

edifícios de uso público. Além disso, estabelece a obrigatoriedade de adequação das

agências bancárias para o atendimento a pessoas com deficiência visual, bem como

de adaptações nos  coletivos  intermunicipais  visando a  facilitar-lhes  o  acesso e  a

permanência.

As  pessoas  com  deficiência  constituem  grupos  populacionais  numericamente

expressivos. De acordo com o Censo 2010, realizado pelo IBGE, existem no País

cerca de 45 milhões de pessoas com ao menos uma deficiência, o que equivale a

23,9% da população brasileira. Minas Gerais segue o padrão observado para o País.

O  Censo  constatou  que  há  4,4  milhões  de pessoas  com  deficiência  no  território
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mineiro, o que corresponde a 22,6% da população.

Ressalte-se  que  a  incidência  de  pelo  menos  uma  das  deficiências  aumenta

conforme a idade: 7,5% nas crianças de até 14 anos; 24,9% na população de 15 a 64

anos; e 67,2% na população com mais de 65 anos. A deficiência visual é a que mais

atinge tanto homens (16%) quanto mulheres (21,4%); seguida da deficiência motora

(5,3% para homens e 8,5% para mulheres); auditiva (5,3% para homens e 4,9% para

mulheres) e mental ou intelectual (1,5% para homens e 1,2% para mulheres).

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade do projeto, apresentando substitutivo a fim de aprimorar a proposição e

afastar os óbices de natureza jurídico-constitucional. O Substitutivo nº 1 do projeto

pretende  acrescentar  inciso na  Lei  nº  15.775,  de  17/10/2005,  que  regulamenta  o

serviço de transporte de passageiros por táxi em região metropolitana e dá outras

providências, obrigando a colocação de plaqueta em braille, com a placa do veículo,

no serviço de táxi especial metropolitano. Tendo em vista o princípio da consolidação

das leis, concordamos com o substitutivo apresentado.

Somos  favoráveis  à  aprovação  do  projeto  em  análise  na  forma  do  substitutivo

apresentado pela comissão precedente, por julgarmos que a medida nele proposta

pode proporcionar  maior  segurança,  autonomia  e independência  às  pessoas com

deficiência visual.

Conclusão

Diante  do  exposto,  somos  pela  aprovação,  no  1º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº

3.616/2012 na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição

e Justiça.

Sala das Comissões, 14 de novembro de 2013.

Liza Prado, Presidente - Almir Paraca, relator - Glaycon Franco.

PARECER PARA O 2º 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  tem  por  objetivo

autorizar a permuta de parte do imóvel de que trata a Lei nº 17.699, de 4/8/2008, a

qual autoriza o Poder Executivo a doar à Fundação Educacional Lucas Machado -
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Feluma - o imóvel que especifica.

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.  189,  §  1º,

combinado com o art. 102, inciso VII, do Regimento Interno.

Segue anexa a redação do vencido, que é parte integrante deste parecer.

Fundamentação

O projeto em tela visa a autorizar a Feluma a permutar a área com cerca de 38.000

m2, 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, situada em Lagoa Santa, conforme

condições amplamente esclarecidas na fase regimental anterior.

Conforme  nos  manifestamos  anteriormente,  entendemos  que  a  proposição  é

meritória,  pois  finalmente  dá  uma  solução  à  destinação  do  imóvel  já  doado  e

atualmente sem nenhuma utilização;  viabiliza o câmpus universitário,  o ambulatório,

as  bolsas  de  estudo e  o  internato, bem como possibilita  a  imediata  reversão ao

Estado da área remanescente de cerca de 320.000m², aumentando o patrimônio do

Estado e possibilitando a realização de projetos de interesse público

Ademais, nesta fase regimental de caráter revisional, analisamos todas as etapas

do turno anterior e não constatamos nenhum vício que possa obstar a aprovação da

proposição.

É importante frisar que o projeto foi amplamente debatido no 1º turno e que não

houve fato novo após a nossa primeira análise. Assim, não há razão para alterar

nosso entendimento sobre a matéria.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação, no 2º turno, do Projeto de Lei nº

4.613/2013 na forma do vencido em 1º turno.

Sala das Comissões, 14 de novembro de 2013.

Lafayette de Andrada, presidente e relator - Tiago Ulisses - Gustavo Corrêa - Célio

Moreira - Sebastião Costa - Pompílio Canavez.

PROJETO DE LEI Nº 4.613/2013

(Redação do Vencido)

Autoriza a alienação, por permuta, de parte do imóvel de que trata a Lei nº 17.699,
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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, a 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 de dez 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
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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.

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 )

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

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
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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 o 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 o 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 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 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
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noventa e seis metros quadrados).

PARECER SOBRE AS EMENDAS NºS 2 A 9 AO PROJETO DE LEI Nº 4.647/2013

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

O projeto em epígrafe, do Governador do Estado, “reajusta o subsídio das carreiras

do Grupo de Atividades de Educação Básica e dá outras providências”.

A proposição  foi  examinada  preliminarmente  pela  Comissão  de  Constituição  e

Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma

do  Substitutivo  nº  1,  que  apresentou.  Em  seguida,  foi  o  projeto  encaminhado  à

Comissão  de  Administração  Pública,  que,  em  análise  de  mérito,  opinou  por  sua

aprovação na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça.

A Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária opinou pela aprovação do

projeto na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e

Justiça, com a Emenda nº 1, que apresentou.

Na fase de discussão do projeto em 1º turno, foram apresentadas em Plenário as

Emendas nºs 2 a 8, de autoria coletiva, e a Emenda nº 9, dos deputados Rogério

Correia e Sávio Souza Cruz e da deputada Liza Prado, as 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 reajustar em 5%, a partir de 1º de outubro

de 2013, o subsídio das carreiras do Grupo de Atividades de Educação Básica, de

que trata o Anexo I  da Lei nº 18.975, de 29 de junho de 2010,  e da carreira de

Professor de Ensino Médio e Tecnológico, de que trata o Anexo VII da Lei nº 20.591,

de  28  de  dezembro  de  2012.  Ademais,  o  projeto  restaura  a  possibilidade  de

progressão para o servidor das carreiras do Grupo de Atividades de Educação Básica

a partir de 1º de janeiro de 2014.

Na  mensagem  que  encaminha  o  projeto,  o  Governador  do  Estado  destacou  a

política governamental de progressiva melhoria das carreiras e da remuneração dos

profissionais  da  educação  básica  do  Estado,  dentro  dos  limites  permitidos  pelo

orçamento público e observada a legislação financeira e orçamentária.

Durante  a  fase  de  discussão  da  proposição  em  1º  turno,  foram  recebidas  em
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Plenário as Emendas nºs 2 a 9, a seguir analisadas.

A Emenda nº 2, de autoria coletiva, tem por objetivo revogar o art. 19 da Lei nº

19.837, de 2 de dezembro de 2011, que determinou a interrupção da possibilidade de

progressão e promoção para o Grupo de Atividades de Educação Básica e para as

carreiras do pessoal civil da Polícia Militar, até 31 de dezembro de 2015.

A  Emenda  nº  3  pretende  incluir  a  Vantagem  Temporária  de  Antecipação  de

Posicionamento - VTAP - no reajuste de 5%. Cabe lembrar que a referida vantagem

se  deve  à  antecipação  da  diferença  entre  a  remuneração  correspondente  ao

posicionamento  do  servidor  em  1°  de  janeiro  de  2011  e  o  valor  decorrente  do

reposicionamento previsto no art. 16 da Lei nº 19.837, de 2011, que será efetivado de

forma gradativa até 1º de janeiro de 2015.

A Emenda nº 4 visa acrescentar ao projeto original artigo que possibilita ao servidor

das carreiras do Grupo de Atividades de Educação Básica a opção de retornar ao

regime remuneratório anterior à instituição do subsídio, com o restabelecimento de

todos  os  direitos  e  contagens  de  tempo  desde  a  mudança  para  o  novo  regime.

Ademais, a emenda prevê o recebimento pelo servidor de remuneração com base

nas vantagens a que tinha direito em 31 de dezembro de 2010.

A Emenda nº 5 objetiva estender o direito ao reposicionamento estabelecido pela

Lei nº 19.837, de 2011, a todos os servidores das carreiras do Grupo de Atividades de

Educação Básica, de que trata o Anexo I da Lei nº 18.975, de 2010.

A Emenda nº 6 pretende restaurar a possibilidade de promoção para o Grupo de

Atividades de Educação Básica, a partir de 1º de janeiro de 2014.

A Emenda  nº  7  tem  por  objetivo  estabelecer  atualização  anual  dos  valores  do

subsídio pelo mesmo percentual  de crescimento do valor anual  mínimo por aluno

definido nacionalmente, nos termos da Lei Federal nº 11.494, de 20 de junho de 2007,

a partir do mês de janeiro de 2011.

A Emenda nº 8 visa à concessão de anistia aos servidores públicos da educação

que aderiram a movimento grevista no período que indica e assegura esse tempo

como de efetivo exercício e contribuição para todos os efeitos e finalidades. Além

disso,  torna  sem efeito  os  processos  administrativos  disciplinares  instaurados  em

virtude de participação nesse movimento.
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A  Emenda  nº  9  tem  por  objetivo  assegurar  alimentação  de  qualidade  aos

profissionais  da educação do Estado,  de modo complementar  à ação do governo

federal, por meio da inclusão de metas no Plano Decenal de Educação, a que se

refere a Lei nº 19.481, de 12 de janeiro de 2011.

No que se refere às Emendas nºs 2 a 4, 6 e 7, em que pese a nobre intenção dos

parlamentares, elas implicam, em última análise, aumento de despesas com pessoal

para o erário, gerando impacto financeiro no orçamento do Estado, razão pela qual

somos levados a rejeitá-las.

Conforme  jurisprudência  pacificada  do  Supremo Tribunal  Federal  -  STF -  (vide

Ações  Diretas  de  Inconstitucionalidade  -  ADIs  -  nºs  2.791/PR,  4.062MC/SC  e

2.113/MG), é inconstitucional emenda parlamentar a projeto de iniciativa exclusiva do

Chefe do Executivo que resulte em aumento de despesa, visto que afronta o art. 68, I,

da Constituição Estadual.

A Emenda nº 5 propõe a aplicação das regras de revisão de posicionamento que

foram  definidas  especificamente  para  as  carreiras  do  magistério  às  carreiras

administrativas da educação. Ocorre que as carreiras administrativas da educação já

foram abrangidas por uma regra específica de revisão do posicionamento conforme o

tempo de serviço, prevista no art. 1º da Lei nº 19.837, de 2011, e que já está sendo

aplicada desde janeiro de 2012. Por essas razões, opinamos pela rejeição da referida

emenda.

No  tocante  à  Emenda  nº  8,  verifica-se  que  a  proposta  de  anulação  de  atos

administrativos  produzidos  validamente  no  contexto  de  processos  administrativos

disciplinares viola o princípio da segurança do ato jurídico perfeito, previsto no art. 5º

da Constituição da República:

“Art. 5º - (...)

XXXVI - a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa

julgada”.

Além disso, a proposta viola a regra de iniciativa privativa que reserva ao Chefe do

Poder Executivo toda matéria referente à legislação de pessoal desse Poder:

“Art. 61 - (...)

§ 1º - São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que:
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(...)

II - disponham sobre:

a)  criação de  cargos,  funções  ou  empregos  públicos  na  administração  direta  e

autárquica ou aumento de sua remuneração;

(...)

c)  servidores públicos da União e Territórios,  seu regime jurídico, provimento de

cargos, estabilidade e aposentadoria”.

Além de violar campo de iniciativa legislativa privativa, a referida emenda, ao propor

a nulidade de ato administrativo, também invade matéria de atuação administrativa do

Chefe do Poder Executivo:

“Art. 84 - Compete privativamente ao Presidente da República:

(...)

II  -  exercer,  com  o  auxílio  dos  Ministros  de  Estado,  a  direção  superior  da

administração federal;

(...)

VI - dispor, mediante decreto, sobre:

a)  organização  e  funcionamento  da  administração  federal,  quando  não  implicar

aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos”.

Esse âmbito de atuação administrativa do Chefe do Poder Executivo reconhece o

“funcionamento da administração” como matéria reservada à função administrativa.

Assim já decidiu o STF sobre o tema:

“O  princípio  constitucional  da  reserva  de  administração  impede  a  ingerência

normativa  do  Poder  Legislativo  em  matérias  sujeitas  à  exclusiva  competência

administrativa  do  Poder  Executivo.  É  que,  em tais  matérias,  o  Legislativo não se

qualifica  como instância  de  revisão  dos  atos  administrativos  emanados  do Poder

Executivo.

(...)

Não cabe, desse modo, ao Poder Legislativo, sob pena de grave desrespeito ao

postulado  da  separação  de  poderes,  desconstituir,  por  lei,  atos  de  caráter

administrativo  que  tenham  sido  editados  pelo  Poder  Executivo,  no  estrito

desempenho de suas privativas atribuições institucionais.
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Essa prática legislativa, quando efetivada, subverte a função primária da lei, transgride o

princípio  da  divisão  funcional  do  poder,  representa  comportamento  heterodoxo  da

instituição parlamentar e importa em atuação ultra vires do Poder Legislativo, que não

pode, em sua atuação político-jurídica, exorbitar dos limites que definem o exercício de

suas prerrogativas institucionais”. (RE 427.574-ED, Rel. Min. Celso de Mello, julgamento

em 13/12/2011, Segunda Turma, DJE de 13/2/2012.)

Pelas razões expostas, somos pela rejeição da Emenda nº 8.

A Emenda nº 9, ao visar à instituição de alimentação para os profissionais da educação,

de modo complementar ao programa federal, contraria o objeto desse programa, que trata

exclusivamente da alimentação para o educando. Dessa forma, o custeio da alimentação

dos professores não teria caráter complementar à ação federal, o que acarretaria aumento

da despesa pública, gerando impacto financeiro no orçamento do Estado. Por essa razão,

opinamos pela rejeição dessa emenda.

Por fim, apresentamos a Emenda nº 10 ao Substitutivo nº 1, no intuito de explicitar a

restauração  da  possibilidade  de  progressão  para  os  servidores  efetivados  pela  Lei

Complementar nº 100, de 5 de novembro de 2007, pertencentes ao Grupo de Atividades

da Educação Básica.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela rejeição das Emendas nºs 2 a 9, apresentadas em

Plenário,  ao  Projeto  de  Lei  nº  4.647/2013  e  pela  aprovação  da  Emenda  no  10  ao

Substitutivo nº 1, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 10

Acrescente-se o seguinte § 4º ao art. 19-B da Lei nº 19.837, de 2 de dezembro de 2011,

a que se refere o art. 4º do Substitutivo nº 1:

“Art. 4º - (…)

“Art. 19-B - (…)

§ 4º -  O disposto no  caput deste artigo aplica-se aos servidores efetivados pela Lei

Complementar nº 100, de 5 de novembro de 2007, pertencentes ao Grupo de Atividades

de Educação Básica.”.”.

Sala das Comissões, 18 de novembro de 2013.

Lafayette de Andrada, presidente e relator - Sebastião Costa - Célio Moreira - Sávio

Souza Cruz (voto contrário) - Rogério Correia (voto contrário).
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 20 DE NOVEMBRO DE 2013

PROPOSIÇÕES DE LEI

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 21.925

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.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, 6 de novembro de 2013.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 21.926

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.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, 6 de novembro de 2013.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 21.927

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

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, 6 de novembro de 2013.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 21.928

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.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, 12 de novembro de 2013.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 21.929

Declara de utilidade pública o Abrigo Casa da Restauração, com sede no Município

de Santo Antônio do Monte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 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.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, 12 de novembro de 2013.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 21.930

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

Tribunal  de  Justiça,  do  Tribunal  de  Justiça Militar  e do  Fundo Especial  do  Poder

Judiciário do Estado de Minas Gerais.
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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 Justiça do Estado de Minas

Gerais - TJMG -, no valor 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 - despesas com pessoal e encargos sociais, no valor de R$29.000.000,00 (vinte e

nove milhões de reais);

II - outras despesas correntes, no 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, no valor de R$84.000.000,00 (oitenta e quatro milhões de

reais).

Art. 2° - Para atender ao disposto no art. 1°, 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 - TJMMG -, no valor de R$1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais);

II  -  da  anulação  da  dotação  orçamentária  de  pessoal  e  encargos  sociais  de

Recursos Ordinários do Tesouro Estadual do TJMMG, no valor de R$3.550.000,00

(três milhões quinhentos e cinquenta mil reais);

III  -  da  anulação  da  dotação  orçamentária  de  outras  despesas  correntes  de

Recursos Ordinários do Tesouro Estadual do TJMG, 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 TJMG, no valor de R$1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais);

V - da anulação da dotação orçamentária de pessoal e encargos sociais de RPPS

do TJMMG, 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  TJMMG,  no  valor  de

R$100.000,00 (cem mil reais);

VII - do excesso de arrecadação da receita de Recursos para Cobertura do Déficit
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Atuarial  do  RPPS do TJMG,  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 TJMG, 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  -  PMMG -,  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 TJMG, no valor de R$6.000.000,00 (seis milhões de reais);

XI - do saldo financeiro de Recursos Diretamente Arrecadados do TJMG, no valor

de R$84.000.000,00 (oitenta e quatro milhões de reais).

Art.  3°  -  Fica  o  Poder  Executivo  autorizado  a  abrir  crédito  suplementar  ao

Orçamento  Fiscal  do  Estado  em  favor  do  TJMMG,  no  valor  de  R$400.000,00

(quatrocentos mil reais), para atender a outras despesas correntes.

Art. 4° - Para atender ao disposto no art. 3°, serão utilizados recursos provenientes

da anulação da dotação orçamentária de pessoal e encargos sociais de Recursos

Ordinários do Tesouro Estadual do TJMMG, no valor de R$400.000,00 (quatrocentos

mil reais).

Art. 5° - 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 n°  20.802, de 26 de julho de 2013, no valor 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,  no 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, no 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
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classificações orçamentárias indicadas a seguir:

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);

VI - Auxílio-Alimentação, Auxílio-Creche e Outros Auxílios (2.111).

Art. 6° - Para atender ao disposto no art. 5°, serão utilizados recursos provenientes:

I - da anulação da dotação orçamentária de outras despesas correntes de Recursos

Ordinários do Tesouro Estadual do TJMG, 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  TJMG,  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 TJMG, 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 TJMG, 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 - IMA -, no

valor de R$91.000,00 (noventa e um mil reais);
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VII  -  da  anulação  da  dotação  orçamentária  de  outras  despesas  correntes  de

Recursos Diretamente Arrecadados do Instituto Estadual de Florestas - IEF -, 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  TJMG,  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);

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 das Receitas de Fiscalização, Taxas e Custas Judiciais do TJMG, 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 das  Receitas  de  Fiscalização,  Taxas e  Custas

Judiciais do TJMG, 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 TJMG, 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  TJMG,  no  valor  de

R$55.100,00 (cinquenta e cinco mil e cem reais);

XIV -  da  anulação  da dotação orçamentária  de investimentos de  Recursos das

Receitas  de  Fiscalização,  Taxas  e  Custas  Judiciais  do  TJMG,  no  valor  de

R$39.602.093,87 (trinta e nove milhões seiscentos e dois mil noventa e três reais e
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oitenta e sete centavos).

Art. 7° - 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 FEPJ, de que trata o parágrafo único do art.

5°.

Art. 8° - 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. 9° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, 18 de novembro de 2013.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

ATAS

ATA DA 61ª REUNIÃO ESPECIAL DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 14/11/2013

Presidência do Deputado Fred Costa

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 Placas - Palavras da Sra. Simone Cristine Araújo

Lopes - Palavras do Presidente - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os deputados:

Fred Costa - Sebastião Costa - Tiago Ulisses.

Abertura

O presidente (deputado Fred Costa) - 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.
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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  a Congregação Mariana e a

Federação  das  Congregações  Marianas  da  Arquidiocese  de  Belo  Horizonte

respectivamente pelos 450 e 70 anos de fundação.

Composição da Mesa

O locutor - Convidamos a tomar assento à Mesa o Exmo. Sr. Raimundo dos Santos,

ex-presidente da Congregação Mariana da Arquidiocese de Belo Horizonte; a Exma.

Sra.  Simone  Cristine  Araújo  Lopes,  presidente  da  Federação  das  Congregações

Marianas da Arquidiocese de Belo Horizonte; e o Exmo. Sr. vereador Sérgio Fernando

Pinho Tavares, representando a Câmara Municipal de Belo Horizonte.

Registro de Presença

O locutor - Gostaríamos de registrar a presença do assessor do deputado federal e

secretário de Estado Eros Biondini, mais conhecido por Cláudio do Mundo Novo.

Registramos também o recebimento de mensagens de D. José Maria Pires; Pe.

Carlos Alberto Soares; D. Walmor, arcebispo de Belo Horizonte; Gustavo Perrella e

Jayro  Lessa,  deputados  estaduais  de  Minas  Gerais;  Marco  Aurélio  de  Souza,

deputado estadual de São Paulo; Antonio Anastasia, governador do Estado; senador

Aécio Neves; e deputado federal Marcos Pontes. Por meio dessas mensagens, as

autoridades cumprimentam e parabenizam as entidades homenageadas nesta noite e

o deputado Fred Costa pela iniciativa e lamentam a ausência em razão de outros

compromissos agendados para esta data.

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, para seu pronunciamento, o deputado Fred Costa, autor
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do requerimento que deu origem a esta homenagem.

Palavras do Presidente

Saúdo  o  Sr.  Raimundo  dos  Santos,  ex-presidente  da  Congregação  Mariana  da

Arquidiocese de Belo Horizonte; a Sra. Simone Cristine Araújo Lopes, presidente da

Federação  das  Congregações  Marianas  da  Arquidiocese  de  Belo  Horizonte,  que

dignifica o exercício da função, sendo não só fiel aos seus princípios, mas também

uma entusiasta, exercendo com alegria e amor a sua liderança; o Exmo. Sr. Sérgio

Fernando Pinho Tavares, vereador, com quem tive a alegria de trabalhar durante dois

anos, no meu segundo mandato de vereador em Belo Horizonte, antes de chegar a

esta Casa. Quero saudar também minha mãe, que não se faz presente, mas que nos

acompanha pela TV Assembleia.

D. Walmor, o líder máximo da nossa Arquidiocese de Belo Horizonte, citou que as

crianças devem aprender  e  valorizar  os  preceitos  cristãos.  Quero  aproveitar  para

cumprimentar meus sobrinhos Bernardo e João Vítor, motivo que faz minha mãe não

estar presente. Isso faz valorizar o, infelizmente, depreciado instituto da família. Mas,

devemos  cultivar  e  trabalhar,  para  que,  cada  vez  mais,  essa  instituição  seja

valorizada. Finalmente, gostaria de cumprimentar as senhoras e os senhores aqui

presentes, mas, antes, reparando meu ato falho, cumprimento o Cláudio, que aqui

está representando meu dileto amigo e competente deputado federal Eros Biondini,

que  não  pôde  estar  aqui  por  motivo  de  agenda  previamente  comprometida  e

compromissada.

Quando todos nós assistimos atentos ao filme que antecedeu a minha fala não só

nas suas passagens, mas também na fala de D. Walmor, pude perceber a emoção de

cada  um  dos  presentes  externada,  até  por  lágrimas,  que  demonstravam  o  amor

incondicional. Vou além disso. Parto para a magnitude, para a importância religiosa,

social e histórica. Nosso país tem 513 anos, nossa capital, Belo Horizonte, 115 anos,

e  hoje  estamos  aqui  reunidos  para  celebrar,  por  meio  de  uma  homenagem

respaldada  pelo  coletivo  de  77  deputados  estaduais,  a  Congregação  Mariana,

existente há 450 anos, e a Federação das Congregações Marianas da Arquidiocese

de Belo Horizonte, com 70 anos de existência.

Não vou me aventurar aqui a relatar a história, mas a ressaltar parte dela, já que
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acredito  que  todos  os  que  se  fazem  presentes  a  conhecem  com  muito  mais

propriedade. Ainda no início da sua história, apenas com duas décadas de existência,

foi qualificada, canonicamente, em 1584, com o título de Prima Primária, a primeira

entre todas as congregações.

Em sua longa história, deu à Igreja 62 santos canonizados e 24 papas. Eu, que

tenho 36 anos, tive oportunidade de acompanhar o trabalho de três papas, sendo dois

deles egressos da congregação. Ressalto aqui o santo papa João Paulo II e, mais

recentemente, o papa Bento XVI. Este certa vez disse que precisávamos de padres

com o cheiro de Deus. O que ele queria dizer naquele momento? Utilizo aqui a frase

de um outro religioso, de cujo nome não me lembro: “É impossível acreditar numa

instituição  política  ou  religiosa,  sem  que  as  pessoas  que  estão  à  frente  delas

demonstrem sua coerência de vida, ao praticarem o que defendem”.

Na sua missão, a congregação leva o serviço da fé, a promoção da justiça e do

diálogo intercultural e inter-religioso, restaurando a integridade e a dignidade do ser

humano, reincorporando a sociedade e estabelecendo relações justas com Deus, uns

com os outros e com a própria criação, demonstrando enorme cuidado e priorizando,

com  destaque singular,  o  cuidado  com  os  pobres.  Se  isso  se  faz  extremamente

necessário em qualquer parte do mundo, ainda mais num país como o nosso, cuja

característica marcante é o contraste social. Podemos comprovar ainda o amor que

provém do coração  e  a  irmandade com o  próximo,  com as  visitas  regulares aos

hospitais e às prisões, sendo esses pontos de honra e regra para os marianos.

Pregar  a  humildade deveria ser  inerente  a  cada um de nós,  mas,  infelizmente,

acaba se tornando qualidade, fazendo jus, aliás, a uma frase do papa Francisco, que

deixou sua marca indelével quando de sua passagem pelo Brasil e vai conseguindo

obter a simpatia, no mínimo, se não o apreço, a admiração e o amor de todos, até

mesmo daqueles a quem respeitamos, mas que fizeram outra opção religiosa, que

não  a  nossa.  Ele  disse,  no  Complexo  de  Manguinhos,  no  Rio  de  Janeiro:  “A

verdadeira riqueza não está nas coisas, mas no coração”. Com o coração prodigioso,

hoje  de  forma  abnegada,  conforme  afirmação  também  do  papa  Francisco,  vão

praticando seus representantes a partilha.

E, dessa forma, multiplicando, com o trabalho dos líderes, dos missionários, dos
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leigos,  estando  presente  em  mais  de  130  países,  imprimindo,  dessa  forma,  as

pegadas de Deus em toda a parte. Sabendo que o espírito de Cristo está ativo em

todos os lugares e situações, não podemos deixar passar despercebida a atuação

intensa  também  na  área  da  educação.  Aqueles  que  acreditam  na  verdadeira

transformação social entendem a relevância desse trabalho, que visa a resgatar a

dignidade,  a  partir  do  Evangelho,  e  preparar  as  próximas  gerações  para  o  seu

desenvolvimento,  mas  levando,  em  seu  coração,  a  palavra.  Dessa  forma,

proporcionando formação de qualidade para mais de 3 milhões de pessoas, por meio

de sua rede, no mundo.

Para que os senhores e senhoras tenham uma ideia, atualmente a população de

Belo Horizonte perfaz um total de 2 milhões e 400 mil habitantes. Seria o mesmo que

somar a toda a população de Belo Horizonte mais 500 mil pessoas procurando levar

a  paz  e  a  justiça  ao  mundo.  Chegou  ao  Brasil,  entre  1927  e  1967,  não  à  toa

simbolizada no peito de alguns de vocês, a denominada onda azul do marianismo no

País. Hoje, aliás, um dia convidativo para o azul - não que eu torça para o clube, mas

impossível dele não se lembrar com o buzinaço que ouvimos na cidade. Eu me refiro

ao título conquistado pelo Cruzeiro Esporte Clube. E, se o meu time teve a alegria de

celebrar,  no  início  do  segundo  semestre,  um  título,  devemos  respeitar  a

comemoração do outro lado, esperando ainda que o América também comemore o

seu acesso à série A, em breve.

Mas não deixamos de nos lembrar de que, no ano de 1944, se inicia a história da

Federação  das  Congregações  Marianas  na  Arquidiocese  de  Belo  Horizonte,

nascendo, tendo a sua gênese, no entorno de onde hoje se encontra o santuário de

adoração perpétua, a Igreja de Nossa Senhora da Boa Viagem, que se confunde com

a  própria  história  da  cidade  de  Belo  Horizonte,  sendo  sempre  muito  atuante  e

vinculada  à  atividade  das  paróquias.  Superando  as  dificuldades  iniciais,  cresceu

substancialmente na década de 70.

E, agora, no ano de 2013, ganhou um presente muito especial, na pessoa do mais

antigo congregado mariano residente na Arquidiocese de Belo Horizonte e agora vice-

assistente eclesiástico, nomeado pelo também congregado mariano emérito e atual

arcebispo  de  Belo  Horizonte,  D.  Walmor  Oliveira  de  Azevedo.  Quero  fazer  um
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parêntese porque tive a alegria, quando vereador, de conceder-lhe o justo título de

cidadão honorário; além disso, conseguimos aprovar e ver sancionada, finalmente, a

denominação da Avenida Nossa Senhora do Carmo, não pairando mais dúvidas em

relação  à  sua  nomenclatura.  Refiro-me,  então,  a  D.  José  Maria  Pires,  que  se

consagrou à Nossa Senhora pela Congregação Mariana, no ano de 1934.

Quero finalizar parabenizando todos os que fazem parte dessa maravilhosa história,

desejando que continuem a exercer esse maravilhoso trabalho, que deixa uma marca

indelével,  e  a viver intensamente o amor à Virgem Maria. Cito aqui  parte do hino

oficial:  “e  te  juramos,  ó  mãe  querida,  fidelidade  por  toda  a  vida”.  Com  esse

sentimento, espero podermos lembrar, a cada ato por nós praticado, o respeito não

só a Deus e à Virgem Maria, mas também - e por meio deles - aos nossos irmãos e

irmãs em Cristo.

Parabéns  a  todos  vocês.  Lembrando  que  estamos  às  vésperas  de  um  feriado,

pedimos a Deus que ilumine cada um daqueles que vão viajar, proporcionando-lhes

uma ida e um regresso iluminados pelo caminho de Deus.  Infelizmente, no nosso

país, enfrentar a rodovia é um grande desafio, que vem ceifando vidas. Parabéns,

mais uma vez, a todos vocês.

Entrega de Placas

O locutor - Neste momento o deputado Fred Costa, representando o presidente da

Assembleia Legislativa, deputado Dinis Pinheiro, fará a entrega de placas alusivas a

esta homenagem à Congregação Mariana, na pessoa do Sr. Raimundo dos Santos,

ex-presidente  da  Congregação  Mariana  da  Arquidiocese  de  Belo  Horizonte,  e  à

Federação  das  Congregações  Marianas  da  Arquidiocese  de  Belo  Horizonte,  na

pessoa de sua presidente, Sra. Simone Cristine Araújo Lopes. A placa a ser entregue

ao Sr. Raimundo dos Santos traz os seguintes dizeres: “Em 1563, era criada, em

Roma, a primeira Congregação Mariana. Desde então, a entidade tem fomentado a

devoção  à  Virgem  Maria  e  incentivado  seus  membros  a  buscar  nela  proteção  e

inspiração. Assim, ao longo da história, tornou-se símbolo da piedade e da caridade

que norteiam a vida cristã. A busca da santidade e da espiritualidade, a vivência da

oração e da Eucaristia, a prática da reconciliação e o anúncio do Evangelho estão

entre os compromissos de seus participantes, sempre voltados a colaborar para a



1151
____________________________________________________________________________

construção de uma sociedade  mais  justa e  humana.  A Assembleia Legislativa  de

Minas Gerais homenageia a Congregação Mariana pelos 450 anos de sua fundação”.

A placa a ser entregue à Sra. Simone Cristine Araújo Lopes traz os seguintes dizeres:

“Espiritualidade, fé e caridade são alguns dos princípios que orientam as ações da

Federação  das  Congregações  Marianas  da  Arquidiocese  de  Belo  Horizonte.  Ao

completar  sete  décadas  de  atividades,  a  instituição  se  consolida  não  só  como

propagadora  da  religião  católica  e  dos  valores  cristãos,  mas  também  como

incentivadora da educação, do trabalho, da saúde e da promoção humana e social. A

Assembleia  Legislativa  de  Minas  Gerais  presta  à  Federação  das  Congregações

Marianas da Arquidiocese de Belo Horizonte merecida homenagem pelos 70 anos de

sua fundação”.

- Procede-se à entrega das placas.

Palavras da Sra. Simone Cristine Araújo Lopes

Inicialmente, boa noite a todos. Cumprimento o Exmo. Sr. Deputado Fred Costa,

autor  do  requerimento  que deu  origem  a  esta  homenagem,  e  também  os  vários

deputados que assinaram, apoiando o requerimento deste deputado. Então, a Casa

Legislativa  de  Minas  Gerais,  representando  o  povo  mineiro,  homenageia  a

Congregação Mariana nesta festividade de 450 anos de existência no mundo e 70

anos em Belo Horizonte. Muito obrigado, deputado Fred Costa. Cumprimento ainda o

Sr. Raimundo Santos, meu colega de jornada. Quando vim participar da federação de

Belo Horizonte, ele já integrava a diretoria e muito bem me acolheu; o meu amigo

vereador  Sérgio Fernando Pinto Tavares,  advogado,  amigo de longa data;  o meu

amigo  Cláudio,  representando  também  o  nosso  colega  deputado  federal  Eros

Biondini; os meus familiares e amigos; enfim, todos vocês que vieram para prestigiar

esse momento, muito boa noite e obrigada pela presença de cada um.

O que poderia falar neste momento de homenagem? Agradeço esta homenagem

que  se  faz,  na  pessoa  jurídica  da  Federação  das  Congregações  Marianas  da

Arquidiocese de Belo Horizonte, a todos vocês aqui presentes que integram, com 5

anos,  10  anos,  60  anos,  50  anos,  a  Congregação Mariana.  Quantas histórias  os

senhores não poderiam contar aos nossos jovens que estão ingressando agora no

movimento? É uma homenagem a todos vocês. Sintam-se incluídos aqui. Esta placa
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representa o reconhecimento do trabalho que cada um de vocês presta à igreja, ao

Nosso Senhor e à Nossa Senhora, através da Congregação Mariana.

Gostaria de falar do tempo, Pe. Wagner, desses 70 anos ou 450 anos. É um bom

tempo. São 450 anos, e a gente nem tem ruga. Como se faz para uma entidade

perdurar ao longo do tempo? Não vou falar de história, porque o deputado Fred Costa

já falou tudo; inclusive, ele passou na prova, já pode buscar sua medalha. Ele falou

da história da congregação. Como se explica uma entidade perdurar ao longo do

tempo? Vou perguntar a um pedagogo que andou pelo mundo por 33 anos, sendo

que  3  anos  foram  de  ensinamentos  e  30  anos  ocultos.  Ele  queria  criar  não

exatamente uma empresa, mas uma instituição que teria um chefe, o seu sucessor e

os seus auxiliares. O objetivo desse pedagogo era conquistar o mundo. Mas era uma

conquista diferente, não era para tomar, para se apropriar dele, mas para fazer com

que o conquistado participasse de sua própria obra. É uma forma diferente de criar

uma instituição. Ele não criou uma instituição para si, mas para ter colaboradores que

se sintam também, de certa forma, donos dessa mesma instituição que durará anos a

fio; de preferência, que não acabe nunca mais.

Vamos  imaginar  empresas.  Quantas  empresas os senhores conhecem que têm

mais de 50 anos? Quantas instituições os senhores já viram serem formadas e foram

ao fracasso 500 ou 1.000 anos depois? Aí vamos restringindo. Então, convenhamos,

quem deve chamar esse pedagogo que quer criar essa instituição? A gente dirá que

ele tem de chamar os  melhores.  Se quero  criar  um banco,  tenho de chamar um

economista renomado, que tenha se formado nas melhores instituições, uma pessoa

que  saiba  muitos  idiomas,  que  seja  douto  naquilo  que  faz.  Esse  pedagogo,

convenhamos, era meio doido, porque fez o contrário do que aconselharíamos a ele.

Como  bons  consultores,  diríamos  para  chamar  os  melhores,  quem  formou  na

faculdade tal, na melhor universidade do mundo, aquela pessoa que é de boa família,

que  tem dinheiro,  status  e  prestígio.  Mas  ele  chamou uma turma de pescadores

analfabetos. No entanto, foram esses analfabetos, esses pescadores, que fundaram

uma instituição como a Igreja Católica e que, segundo a palavra de Nosso Senhor

Jesus Cristo, não se extinguirá nunca mais. E ela está aí há 2013 anos.

Qual foi o segredo desse pedagogo que contrariou toda a lógica? A lógica desse
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pedagogo foi muito simples: vou chamar não os melhores em suas áreas, mas os

mais motivados, os mais entusiasmados, porque o que faz diferença em qualquer

instituição não é o título acadêmico de quem quer que seja, é o amor com que a

pessoa abraça e se dá àquela instituição. Você quer um bom empregado? Chame

alguém para abraçar e cuidar da empresa como se fosse dela mesma. Não é assim,

Pe. Wagner? A Irmã Dulce dos pobres, a comunidade que ela representa contrariou

também essa lógica.  Falaram  com ela:  “Você tem que  se  organizar”,  porque ela

estava começando a receber doações e não estava podendo receber os cheques. Ela

disse: “Eu gosto das coisas organizadas; se Deus quiser, que ele organize”. Ela tinha

uma grande motivação, por isso arrastou multidões.

Não nos esqueçamos de que cada um tem a sua responsabilidade, no presente,

com a Igreja Católica, com a federação. Não interessam seus títulos, interessa a sua

motivação, interessa a sua fé, o seu amor à causa. É isso que faz a diferença da

Congregação Mariana, que existe há 450 anos e, em Belo Horizonte, há 70 anos - e

que Deus nos ajude que perdure por muitos outros 450 e 70 anos, servindo e amando

a todos e a Nosso Senhor Jesus Cristo, na pessoa do próximo. Muito obrigada, boa

noite.

O locutor - Senhoras e senhores, informamos que devem ser acrescentados os

seguintes  nomes  àquela  lista  de  autoridades  que  mencionei  há  pouco,  que  nos

enviaram  mensagens  parabenizando o  deputado Fred Costa,  pela  iniciativa,  e as

entidades homenageadas: Antônio Anastasia, governador do Estado; senador Aécio

Neves; deputado federal Marcos Pontes.

O locutor - Com a palavra, o deputado Fred Costa, representando o presidente da

Assembleia Legislativa, deputado Dinis Pinheiro.

Palavras do Presidente

Ao término da sua explanação, a Simone se referia  àquilo  que praticamos com

amor. Sendo remunerado com trabalho voluntário, o fato é que, quando se faz com

prazer, não se torna trabalho, mas sim lazer ou ideal. Nesse caso, vou além, porque é

também uma opção de vida.

D.  Walmor  falou  que  é  um  tesouro  que  nos  sustenta.  E  fazia  um  apelo  para

continuar a prática da devoção à Mãe de Deus. Tudo que foi então por mim citado,
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agora, nos remete, mais uma vez, à importância da congregação ao longo da história.

E, mais do que isso, à importância da perpetuação e, assim como foi ao longo dessas

centenas  de anos  passados,  à  compreensão  e  ao  entendimento  dos  desafios  do

presente apontado para o futuro. E nesse momento, as senhoras e os senhores aqui

presentes, e todos aqueles que fazem parte da congregação, direta ou indiretamente,

se voltam também para um grande desafio.

Recentemente, o Brasil recebeu, especificamente no Rio de Janeiro, centenas de

milhares de jovens de todo o mundo para um grande encontro. É um desafio para

todos nós resgatar a juventude que não aponta ainda para um caminho certo, manter

aqueles  que estão  e  multiplicar  como ovelhas  do  bem  para  construir  um  mundo

melhor para todos nós.

Agradeço à douta assessoria da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais

por trabalhar na organização, da mesma forma o meu assessor responsável, Gabriel

Coutinho. Desejo a todos vocês uma boa noite e um bom feriado.

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 18, às 20 horas, nos

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

ATA DA 6ª 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 2/10/2013

Às 13h50min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Sebastião Costa,

Celinho  do  Sinttrocel  (substituindo  o  deputado  Romel  Anízio,  por  indicação  da

liderança do BAM) e Fred Costa e Hélio Gomes (substituindo, respectivamente, os

deputados Lafayette de Andrada e João Vítor Xavier, por indicação da liderança do

BTR), membros da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Havendo

número  regimental,  o  presidente,  deputado  Sebastião  Costa,  declara  aberta  a

reunião, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
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subscrita  pelos  membros  da  comissão  presentes.  Registra-se  a  presença  dos

deputados Zé Maia e Jayro Lessa. O deputado Fred Costa retira-se da reunião. 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 aprovação, no turno único, dos Projetos de Lei nºs

4.353/2013; e 3.354/2013 com a Emenda nº 1 (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, 13 de novembro de 2013.

Zé Maia, presidente - Jayro Lessa - Lafayette de Andrada - Romel Anízio.

ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 59/2013, EM

8/10/2013

Às 9h31min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Duilio de Castro,

Lafayette  de  Andrada,  Marques  Abreu,  Sebastião  Costa  e  Adalclever  Lopes

(substituindo o deputado Tadeu Martins Leite, por indicação da liderança do MSC),

membros da supracitada comissão.  Havendo número regimental,  o  presidente  ad

hoc, deputado Sebastião Costa, declara aberta a reunião e informa que não há ata a

ser lida por se tratar da primeira reunião da comissão. A presidência informa que a

reunião  se  destina  a  eleger  presidente  e  vice-presidente.  Registram-se  as

candidaturas do deputado Sebastião Costa para presidente e do deputado Duilio de

Castro  para  vice-presidente  que,  submetidas  a  votação,  são  aprovadas  por

unanimidade.  O  presidente  ad  hoc,  deputado  Sebastião  Costa,  empossa  o  vice-

presidente, deputado Duilio de Castro, que, por sua vez, empossa o presidente eleito,

deputado  Sebastião  Costa.  A  seguir,  o  presidente  designa  relator  da  matéria  o

deputado Laffayette  de Andrada.  Cumprida  a finalidade da reunião,  a presidência

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

Sala das Comissões, 12 de novembro de 2013.

Sebastião Costa, presidente - Lafayette de Andrada - Duilio de Castro.
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ATA DA 21ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TRANSPORTE,

COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 22/10/2013

Às  11h13min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  deputados  Celinho  do

Sinttrocel,  Deiró  Marra  e  Juarez  Távora  (substituindo  o  deputado  Anselmo  José

Domingos, por indicação da Liderança do BAM), membros da supracitada Comissão.

Está presente, também, o deputado Duarte Bechir. Havendo número regimental,  o

presidente, deputado Celinho do Sinttrocel, 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 e comunica

o recebimento  da  seguinte correspondência:  do  deputado Antônio  Carlos  Arantes,

presidente  da  Comissão  de Política  Agropecuária  e  Agroindustrial,  convidando os

membros  da  Comissão  de  Transporte,  Comunicação  e  Obras  Públicas  para

participarem da audiência pública destinada a debater a proposta de revisão do PPAG

2012-2015, dia 6/11, às 14h30min, no auditório desta Casa, e de correspondência

publicada no  Diário do Legislativo, na data mencionada entre parênteses: dos Srs.

George Alex Lima de Souza, chefe da Assessoria Parlamentar da Agência Nacional

de  Aviação  Civil  (3/10/13);  Carlos  Melles,  secretário  de  Transportes  (10/10/13);

Rodrigo Alexandre Assis Silva, presidente da Câmara Municipal de Itabira; e Carlos

Roberto de Rezende, prefeito municipal de Cristiano Otôni (17/10/13);  e das Sras.

Maria Coeli Simões Pires, secretária de Casa Civil,  (10/10/13); e Isabel Pereira de

Souza,  presidente  da  Prodemge,  encaminhando  esclarecimentos  sobre  a  pane

elétrica ocorrida nesse órgão em 15/9/2013 (17/10/13).  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 do Substitutivo nº 1 da Comissão de

Constituição e Justiça , no 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.983/2012 (relator: deputado

Celinho  do  Sinttrocel).  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. Após discussão e votação nominal, são aprovados em turno único, cada um

por sua vez, os Projetos de Lei nºs 3.273/2012 (relator: deputado Gustavo Valadares)

e 3.633/2012 com a Emenda nº 1 (relator: deputado Paulo Guedes), que receberam

parecer por sua aprovação, votando “sim” os deputados Celinho do Sinttrocel, Juarez

Távora e Deiró Marra e não se registrando voto contrário. A Emenda nº 1 ao Projeto

de Lei nº 3.633/2012 foi apreciada em destaque, tendo votado “sim” os deputados

Celinho do Sinttrocel, Juarez Távora e Deiró Marra e não se tendo registrado voto

contrário.  Submetido  a  votação,  é  aprovado  o  Requerimento  nº  5.865/2013.

Submetidos  a  discussão  e  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são  aprovados  os

Pareceres  de  Redação  Final  dos  Projetos  de  Lei  nºs  3.268/2012,  e  3.731  e

3.901/2013.  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 reunião, no Município de Bom Jardim de Minas, para debater,

em audiência pública, as condições da BR-267; Adalclever Lopes em que solicita seja

realizada reunião para debater, em audiência pública, a proposta de revisão de ações

no  âmbito  da  Rede  de  Infraestrutura  do  exercício  2014  do  PPAG  2012-2015;

Adalclever  Lopes,  João Vítor  Xavier,  Luzia  Ferreira  e  Célio  Moreira  (  6)  em  que

solicitam sejam encaminhadas ao superintendente do Dnit as notas taquigráficas e as

imagens gravadas na reunião de audiência pública realizada no dia 15/10/13,  em

Cachoeira do Campo, que debateu a situação da Rodovia dos Inconfidentes, BR-356;

seja realizada visita da Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas ao

Dnit  em Brasília para debater questões relacionadas à Rodovia dos Inconfidentes,

BR-356;  seja  realizada  visita  da  Comissão  de  Transporte,  Comunicação  e  Obras

Públicas à Rodovia dos Inconfidentes, BR-356, para verificar se houve melhorias no

trecho, em um prazo de 30 dias da realização da audiência pública ocorrida no dia

15/10/13; seja encaminhado ao superintendente do Dnit-MG pedido de providências

para melhoria da segurança viária no 2º trevo de acesso ao Município de Itabirito, na

Rodovia  BR-356;  seja  encaminhado  ao  superintendente  do  Dnit-MG  pedido  de

informações sobre o cronograma das obras e o projeto de duplicação da Rodovia dos

Inconfidentes, BR-356; seja encaminhado ao superintendente do Dnit-MG pedido de
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providências para melhoria da segurança viária, visando a segurança de pedestres e

veículos, na Rodovia dos Inconfidentes, BR-356; Célio Moreira, João Vítor Xavier e

Luzia Ferreira (2) em que solicitam seja encaminhado ao superintendente do Dnit-MG

pedido de providências para melhoria das condições de segurança viária no acesso

ao Distrito de Rodrigo Silva e ao Bairro Bocaina, na altura do km 82,5 da Rodovia dos

Inconfidentes, BR-356; e seja encaminhado ao superintendente do Dnit-MG pedido

de  providências  para  recolocação  das  placas  de  sinalização  na  Rodovia  dos

Inconfidentes, BR-356; Celinho do Sinttrocel em que solicita seja encaminhado ao

diretor-geral  da BHTrans pedido de providências  para que seja criado um acesso

adequado das  pistas  do  viaduto  Murilo  Rubião  à  Av.  Cristiano  Machado,  para  os

veículos vindos da Av. José Cândido da Silveira; e Fred Costa em que solicita seja

realizada reunião com convidados para ouvir o titular da Secretaria Extraordinária de

Gestão Metropolitana do Estado de Minas Gerais sobre o projeto Trem - Transporte

sobre  Trilhos  Regional  e  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, 12 de novembro de 2013.

Adalclever Lopes, presidente - Celinho do Sinttrocel - Sávio Souza Cruz.

ATA DA 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO NA 3ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 30/10/2013

Às  14h35min,  comparecem na Sala  das  Comissões  os  deputados  Lafayette  de

Andrada,  Juninho  Araújo  (substituindo  o  deputado  Doutor  Wilson  Batista,  por

indicação da liderança do BTR) e Neilando Pimenta (substituindo o deputado Deiró

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

Havendo número regimental, o presidente, deputado Lafayette de Andrada, declara

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

Pimenta, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, que 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.  O  presidente  acusa  o

recebimento  das  seguintes  proposições,  das  quais  designa  como  relatores  os

deputados mencionados entre parênteses: Projetos de Lei Complementar nºs 30 e
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37/2012; Projetos de Lei  nºs 1.789/2011 e 4.214/2013;  Projetos de Resolução nºs

4.536 e 4.538/2013 (deputado Neilando Pimenta); e Projetos de Lei nºs 2.850/2012;

4.270, 4.298, 4.383, 4.452, 4.453 e 4.480/2013 (deputado Juninho Araújo). 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 Complementar nºs 30 e 37/2012 e dos Projetos de Lei nºs 1.789/2011

e 4.214/2013. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende a

discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após

discussão e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os Pareceres de Redação

Final dos Projetos de Resolução nºs 4.536 e 4.538/2013; e dos Projetos de Lei nºs

2.850/2012; 4.270, 4.298, 4.383, 4.452, 4.453 e 4.480/2013. 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, 14 de novembro de 2013.

Tiago Ulisses, presidente - Tadeu Martins Leite - Ana Maria Resende.

ATA DA 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS DA

PESSOA COM DEFICIÊNCIA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 31/10/2013

Às 10h38min, comparecem na Sala das Comissões a deputada Liza Prado e os

deputados Glaycon Franco e Sebastião Costa (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 Sebastião Costa,

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

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

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

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

Sra. Kátia Ferraz Ferreira, presidente do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos

da Pessoa com Deficiência, na qual discorre e solicita apoio desta comissão no que
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se refere à inclusão dos itens de acessibilidade para pessoa com deficiência nas

obras do BRT ; e de correspondência publicada no  Diário do Legislativo,  na data

mencionada entre parênteses: ofícios da Sra. Maria Coeli Simões Pires, secretária da

Casa Civil (18/10/2013); do Sr. Isaías Silvestre, deputado federal (18/10/2013); do Sr.

Eder Ferreira, presidente da União dos Paraplégicos de Belo Horizonte (19/10/2013);

do Sr. Cássio Soares, secretário de Desenvolvimento Social (19/10/2013); Sr. Zezé

Perrella, senador (19/10/2013); do Sr. João Flávio Resende, assessor da Presidência

da  BHTrans  (25/10/2013);  da  Sra.  Ana  Lúcia  Almeida  Gazzola,  secretária  de

Educação (25/10/2013);  do Sr.  Vitor  Penido, deputado federal  (25/10/2013);  do Sr.

Bonifácio  Andrada,  deputado  federal  (25/10/2013);  do  Sr.  Aécio  Neves,  senador

(25/10/2013);  e  do  Sr.  Cássio  Soares,  secretário  de  Estado  de  Desenvolvimento

Social  (26/10/2013). 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  pela

aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nº 4.046/2013 na forma do Substitutivo nº 2

(relator: 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. Após discussão e votação nominal, são aprovados em turno único, cada um

por  sua  vez,  por  unanimidade,  os  Projetos  de  Lei  nºs  4.416  e  4.432/2013,  que

receberam parecer por sua aprovação. Submetidos a votação, cada um por sua vez,

são aprovados os Requerimentos nºs 5.943 e 6.009/2013. 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 Cabo Júlio em que solicita seja realizada reunião para

debater,  em  audiência  pública,  a  acessibilidade no transporte  público  coletivo;  da

deputada Liza  Prado  e  do  deputado  Glaycon  Franco (22)  em  que solicitam  seja

encaminhado à Prefeitura de Belo Horizonte pedido de informações sobre a inclusão

dos itens de acessibilidade para pessoas com deficiência nas obras do BRT; seja

realizada reunião conjunta com a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia para

debater, em audiência pública, o processo de inclusão de pessoas com deficiência na

rede estadual de ensino; seja encaminhado à Empresa de Transporte e Trânsito de
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Belo Horizonte - BHTrans - pedido de providências para que seja disponibilizado o

transporte porta a porta adaptado às pessoas com deficiência que necessitam de

realizar tratamento de saúde no município; seja encaminhado à Secretaria Municipal

de Saúde de Belo Horizonte pedido de providências para que seja disponibilizado

transporte adaptado às pessoas com deficiência que são atendidas diariamente na

Associação  Mineira  de  Reabilitação  e  que  não  são  atendidas  regularmente  pelo

transporte público coletivo;  seja encaminhado à Prefeitura de Ribeirão das Neves

pedido  de  providências  para  que  seja  disponibilizado  o  transporte  porta  a  porta

adaptado  às  pessoas  com  deficiência  que  necessitam  de  realizar  tratamento  de

saúde no município ou fora dele e que não são atendidos pelo transporte público

coletivo;  seja  encaminhado  à  Câmara  Municipal  de  Matozinhos  pedido  de

providências para que promova a acessibilidade das pessoas com deficiência à sua

sede, em conformidade com a Lei nº 11.666, de1994; seja encaminhado à Prefeitura

de  Matozinhos  pedido  de  providências  para  que  promova  a  acessibilidade  das

pessoas com deficiência aos prédios públicos, em conformidade com a Lei nº 11.666;

seja encaminhado à Prefeitura de Conceição do Pará pedido de informações sobre a

inexistência  de  elevador  equipado  ou  rampas  de  acesso  para  pessoas  com

deficiência na sede da prefeitura, conforme denúncia recebida na comissão e, caso

seja  verídica,  seja  providenciada  a  instalação  de  equipamentos  para  promover  a

acessibilidade  das  pessoas  com  deficiência;  seja  encaminhado  ao  Secretário  de

Estado  de  Desenvolvimento  Social  pedido  de  informações  acerca  dos  critérios

utilizados pela Subsecretaria de Direitos Humanos para distribuição de bolsas para

pessoas com deficiência que frequentam escolas especializadas; seja encaminhado

ao Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais pedido de providências

em relação ao atendimento inadequado sofrido por usuário com deficiência física na

linha de ônibus 7470, conforme denúncia apresentada na 15º Reunião Ordinária; seja

encaminhado  à  Secretaria  de  Estado  de  Educação  pedido  de  providências  para

aumento do repasse de recursos à Escola Estadual Francisco Sales, haja vista que a

escola  não  tem  recebido  recursos  suficientes  para  a  adequada  manutenção,

conforme denúncia feita  na 1º  Reunião Conjunta da comissão e da Comissão de

Educação,  Ciência  e  Tecnologia  por  Denise  Martins,  representante  do  Conselho
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Estadual de Psicologia e membro do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da

Pessoa com Deficiência;  seja  encaminhado à  Secretaria  de  Estado de Educação

pedido  de providências  para que seja analisada a  possibilidade de transformar  a

Escola Estadual Francisco Sales em escola bilíngue para pessoas com deficiência;

seja  encaminhado  ao  Secretário  de  Estado  de  Educação  pedido  de  informações

acerca do número de alunos da rede estadual de ensino que frequentavam escolas

especializadas  e  foram  transferidos  para  a  rede regular  de  ensino;  o  número  de

alunos que continuam frequentando a rede regular de ensino após o processo de

inclusão; e a taxa de evasão dos alunos com deficiência da rede regular de ensino

nos  últimos  quatro  anos,  decorrente  de  solicitação  feita  por  Denise  Martins,

representante do Conselho Estadual de Psicologia e membro do Conselho Estadual

de  Defesa  dos  Direitos  da  Pessoa  com  Deficiência,  na  1º  Reunião  Conjunta  da

comissão e da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia; seja encaminhado à

Agência  Nacional  de  Vigilância  Sanitária  -Anvisa  -,  à  Secretaria  Nacional  do

Consumidor,  ao Ministério  da  Saúde,  à Secretaria  de  Saúde do Estado de Minas

Gerais, à Promotoria de Justiça de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência no

Estado de Minas Gerais e ao Ministério Público Federal pedido de providências (6)

para que sejam reavaliados os contratos com as empresas fornecedoras de cadeiras

de rodas que obtiveram avaliação insatisfatória em análise realizada em junho de

2013 pelo Instituto Nacional  de Metereologia,  Qualidade e Tecnologia -  Inmetro -;

sejam ouvidas as pessoas presentes na 19º Reunião Ordinária; seja encaminhada ao

Conselho  Municipal  de  Defesa  dos  Direitos  da  Pessoa  com  Deficiência  de  Belo

Horizonte e ao Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência

cópia de informações prestadas pela Agência Nacional  de Aviação Civil  -  Anac -,

acerca  de  incidente  ocorrido  no  aeroporto  de  Ribeirão  Preto,  em  resposta  ao

Requerimento de Comissão nº 7.010/2013; seja encaminhada ao Conselho Municipal

de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Belo Horizonte e ao Conselho

Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência cópia de informações

prestadas  pela  Secretaria  Municipal  de  Governo  da  Prefeitura  Municipal  de  Belo

Horizonte  acerca  da  acessibilidade  no  transporte  público  coletivo,  em  resposta  a

Requerimento nº 4.661/2013. A seguir, a presidência passa a palavra à Sra. Laura
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Beleza  Rocha,  chefe  de  gabinete  do  vereador  Leonardo  Mattos;  e  ao  Sr.  Felipe

Marinho  de  Oliveira,  atleta  de  natação.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a

presidência agradece a presença de todos, convoca os membros da comissão para a

próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 14 de novembro de 2013.

Liza Prado, presidente - Glaycon Franco - Almir Paraca.

ATA DA 59ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

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

4/11/2013

Às 10h12min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Durval Ângelo,

Rogério  Correia  e  Célio  Moreira,  membros  da  supracitada  comissão.  Havendo

número regimental, o presidente, deputado Durval Ângelo, declara aberta a reunião,

dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada e solicita que os

membros da comissão presentes a subscrevam. Registra-se a presença do deputado

Luiz Henrique. A presidência informa que a reunião se destina a prosseguir o debate

sobre fatos novos que caracterizam como atentado político o acidente que provocou a

morte  do  ex-presidente  Juscelino  Kubitschek  e  de  seu  motorista.  A presidência

interrompe  os  trabalhos  ordinários  da  reunião  para  ouvir  os  Srs.  Márcio  Augusto

Santiago, presidente da Comissão da Verdade e do Memorial da Anistia Política da

OAB-MG; Gilberto Tanos Natalini, presidente da Comissão da Verdade da Câmara

Municipal  de  São  Paulo;  Serafim  Melo  Jardim,  presidente  do  Museu  Casa  de

Juscelino;  William  dos  Santos,  presidente  da  Comissão  de  Direitos  Humanos  da

OAB-MG;  Luiz  Carlos  Bernardes,  jornalista  da  OAB-MG;  Paulo  Célio  de  Almeida

Hugo,  prefeito  municipal  de  Diamantina;  Josias  Nunes  de  Oliveira;  José  Góes,

fotógrafo e presidente  do  Clube dos Amigos de JK,  que são convidados a  tomar

assento à mesa. O presidente, autor do requerimento que deu origem ao debate, tece

suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para que

façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme

consta  das  notas  taquigráficas.  A presidência  retoma  os  trabalhos  ordinários  da

reunião.  Passa-se  à  3ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  que  compreende  a

discussão e a votação de proposições da comissão. Submetidos a votação, cada um
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por sua vez, são aprovados requerimentos dos deputados Durval Ângelo (10) em que

solicita  seja  encaminhado  à  Comissão  Nacional  da  Verdade  e  à  Comissão  da

Verdade de Minas Gerais pedido de providências para promoção de desagravo em

favor de Josias Nunes de Oliveira, em razão da injusta acusação de responsabilidade

no acidente que provocou a morte do ex- presidente Juscelino Kubitschek e de seu

motorista,  tendo  em vista  a  sua absolvição em primeira  e  segunda instâncias  no

processo  criminal  ajuizado  à  época,  as  declarações  prestadas  à  Comissão  em

4/11/2013 e as recentes reportagens sobre os fatos que indicam a possibilidade de

atentado;  seja realizado debate público  sobre o tema "Garantias  fundamentais da

pessoa idosa: dignidade na terceira idade", com foco na situação dos aposentados e

pensionistas do Estado de Minas Gerais;  seja realizada reunião para debater,  em

audiência  pública,  abuso  de  poder  e  violência  policial  ocorridos  na  cidade  de

Felixlândia;  seja encaminhado ao Comando do 39º Batalhão da Polícia Militar  de

Minas  Gerais  pedido  de  providências  para  que  seja  reforçado  o  policiamento

ostensivo no entorno do domicílio do Sr. Válbio Messias da Silva, tendo em vista as

declarações feitas na 57ª Reunião Extraordinária desta comissão sobre ataques a sua

residência;  seja  encaminhado  ao  promotor  de  justiça  titular  da  5ª  Promotoria  de

Justiça  da  Comarca  de  Contagem  pedido  de  informações  sobre  os  motivos  que

orientaram  a  reintegração  de posse no Bairro  Tupã apenas  contra  os  moradores

pobres, e não contra os das casas situadas às margens da Lagoa Várzea das Flores,

uma vez que a fundamentação da reintegração de posse é a preservação ambiental;

seja  encaminhado  ao  comandante  da  2ª  Região  da  Polícia  Militar  em  Contagem

pedido de informações sobre a existência ou não de acompanhamento da comissão

especial no processo de desocupação envolvendo famílias sem moradia no Bairro

Tupã, composta de três membros dos Poderes Executivo,  Legislativo e Judiciário,

conforme determina a Lei Estadual nº 13.604, de 2000; seja encaminhado ao prefeito

municipal de Contagem pedido de providências  para a disponibilização de terreno

público com vistas a acolher imediatamente os moradores do Bairro Tupã desalojados

em 29/10/2013, bem como o fornecimento de mantimento e material de construção

até o efetivo reassentamento de mais de 300 famílias atingidas pela desocupação;

seja encaminhado ao chefe da Polícia Civil  pedido de providências para que haja
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empenho e agilidade nas apurações do Inquérito nº 0027.12.025.199-9, que investiga

a tentativa de homicídio sofrida por William Souza de Oliveira, ocorrida em 2011 na

cidade de Betim, cuja suspeita de autoria recai sobre Irineu de Jesus Araújo; seja

encaminhado ao promotor de justiça e ao juiz da 3ª Vara Criminal da Comarca de

Betim o trecho das notas taquigráficas da 31ª Reunião Ordinária em que William de

Souza Oliveira relata as ameaças que vem sofrendo, com pedido de providências

para  que  seja  avaliado  o  cabimento  de  decretação  de  prisão  preventiva  do

investigado, Irineu de Jesus Araújo; seja encaminhado à Corregedoria da Polícia Civil

trecho das notas taquigráficas da 31ª Reunião Ordinária com a fala de William Souza

de  Oliveira,  com  pedido  de  providências  para  que  seja  avaliado  o  cabimento  de

instauração de procedimento de cassação da aposentadoria do investigado; Durval

Ângelo  e  Célio  Moreira  em  que  solicitam  sejam  encaminhadas  às  autoridades

convidadas para a 59ª Reunião Extraordinária, bem como à Comissão da Verdade do

Rio  de  Janeiro  e  à  Comissão  Nacional  da  Verdade,  as  notas  taquigráficas  da

mencionada  reunião,  para  conhecimento;  Célio  Moreira  (2)  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Comissão  Nacional  da  Verdade  pedido  de  providências  para  a

realização de reunião no Município de Diamantina para debater os fatos novos que

caracterizam  como  atentado  político  o  acidente  que  provocou  a  morte  do  ex-

presidente Juscelino Kubitschek e de seu motorista, com a presença das Comissões

da Verdade de Minas Gerais, do Rio de Janeiro e de São Paulo, do Sr. Josias Nunes

de Oliveira e do perito que emitiu o laudo pela Viação Cometa; seja encaminhado à

Comissão Estadual da Verdade pedido de providências para a realização de reunião

no Município  de  Diamantina  para  debater  os  fatos  novos  que caracterizam como

atentado  político  o  acidente  que  provocou  a  morte  do  ex-presidente  Juscelino

Kubistchek e de seu motorista, com a presença da Comissão Nacional da Verdade,

das Comissões da Verdade do Rio de Janeiro e de São Paulo, do Sr. Josias Nunes

de Oliveira e do perito que emitiu o laudo pela Viação Cometa; Rogério Correia (8) em

que solicita seja realizada reunião para debater, em audiência pública, a proibição da

contratação de substitutos dos servidores que se afastam da escola por problemas de

saúde, violando, assim, os direitos fundamentais desses trabalhadores; seja realizada

visita ao reitor da Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG - para solicitar a
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reabertura da negociação entre os servidores técnico-administrativos em educação

dessa universidade, atualmente em greve, e a reitoria da instituição, e seja suspensa

a  aplicação  de  punições  aos  servidores  grevistas  até  o  fim  da  negociação;  seja

encaminhado ao Ministério da Educação pedido de providências para que intervenha

junto à reitoria da UFMG a fim de que seja reaberta a negociação entre os servidores

técnico-administrativos em educação e a reitoria da instituição; sejam encaminhadas

ao  reitor  da  UFMG  e  ao  Ministério  da  Educação  as  notas  taquigráficas  da  58ª

Reunião  Extraordinária;  seja  encaminhada  à  presidente  da  República  e  ao

governador  do  Estado  cópia  do  relatório  das  visitas  realizadas  em  1º/11/2013  à

Ocupação William Rosa, em Contagem, e Rosa Leão, em Belo Horizonte, com pedido

de providências para a resolução dos problemas de falta de moradias adequadas na

Região Metropolitana de Belo Horizonte; seja encaminhada à Relatoria Especial da

Organização das Nações Unidas para o Direito  à Moradia Adequada, à Comissão

Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos e à

Anistia  Internacional  cópia  do  relatório  das  visitas  realizadas  em  1º/11/2013  à

Ocupação  William  Rosa,  em  Contagem,  e  Rosa  Leão,  em  Belo  Horizonte,  para

conhecimento; seja encaminhada ao prefeito do Município de Belo Horizonte cópia do

relatório  das  visitas  realizadas  em  1º/11/2013  à  Ocupação  William  Rosa,  em

Contagem,  e  Rosa  Leão,  em  Belo  Horizonte,  com  pedido  de  providências  para

solução dos problemas apresentados pelos moradores; seja encaminhada ao prefeito

municipal  de  Contagem cópia  do  relatório  das  visitas  realizadas  em 1º/11/2013 à

Ocupação William Rosa, em Contagem, e Rosa Leão, em Belo Horizonte, com pedido

de providências para solução dos problemas apresentados pelos moradores; Paulo

Guedes  em  que  solicita  seja  realizada  reunião  em  Taiobeiras  para  debater,  em

audiência  pública,  o  aumento  da  violência  e  o  sucateamento  dos  órgãos  de

segurança pública da região Norte do Estado. É aprovado o relatório de visita  às

Ocupações Rosa Leão e William Rosa, em 1º/11/2013, o qual segue publicado após

as assinaturas. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença

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

Sala das Comissões, 4 de novembro de 2013.

Durval Ângelo, Presidente - Rogério Correia - Célio Moreira - Luiz Henrique.
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RELATÓRIO DE VISITA

Comissão de Direitos Humanos

Locais visitados:

Terreno da Ocupação William Rosa, em Contagem

Terreno da Ocupação Rosa Leão, em Belo Horizonte

Apresentação

A requerimento do deputado Rogério Correia,  a Comissão de Direitos  Humanos

visitou,  em 1º/11/2013, o terreno da Ocupação William Rosa,  em Contagem, para

verificar  a  situação  dos  seus  moradores.  Em seguida,  a  comissão seguiu  para  o

terreno da Ocupação Rosa Leão, situado em Belo Horizonte, também para avaliar a

situação dos moradores.

Participaram  da  visita  à  Ocupação  William  Rosa  o  deputado  Rogério  Correia;

Lacerda dos Santos Amorim, coordenador do Movimento Ocupação William Rosa;

Sandra Fernandes da Silva, Rogério Antônio da Silva e Edmilson Antônio da Silva,

representantes  do  Movimento  Ocupação  William  Rosa.  Por  sua  vez,  além  do

deputado Rogério Correia, participaram da visita à Ocupação Rosa Leão, Charlene

Cristiane  Egídio,  representante  dos  moradores,  e  Edna  Gonçalves  Lopes,

representante dos moradores da Ocupação Esperança.

Relato

Em  Contagem,  a  Comissão  foi  recebida  por  Lacerda  dos  Santos  Amorim,

coordenador  do  Movimento  Ocupação  William  Rosa,  Sandra  Fernandes  da  Silva,

Rogério Antônio da Silva e Edmilson Antônio da Silva, representantes do Movimento

Ocupação William Rosa.

A  Ocupação  William  Rosa,  que  surgiu  em  11/10/2013,  reúne  3.900  famílias,

acomodadas, em sua imensa maioria, em barracas de lona preta espalhadas num

terreno de 210.000m²  localizado na Av.  Severino  Balesteros  Rodrigues,  no  Bairro

Cabral,  em Contagem. No local  se encontram 5 mil  crianças e aproximadamente

1.500 idosos. A maioria das famílias é de Contagem.

A ocupação é dividida em três setores, cada um submetido a uma coordenação, e

conta com cozinha comunitária, banheiros coletivos e uma creche, feita em madeira,

coberta com lona preta precariamente conservada e com piso de terra. A comunidade
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tem acesso a água, mas o esgoto sanitário corre a céu aberto e os banhos são frios,

porque não existem chuveiros elétricos nos banheiros coletivos.

Segundo a coordenação da ocupação, eles estariam ameaçados de ser removidos

do local por força de ordem judicial expedida em ação de reintegração de posse, cujo

prazo  para  cumprimento  forçado,  com  auxílio  da  Polícia  Militar,  expirou  em

12/10/2013.  Por  isso,  os  representantes  da ocupação pretendem reunir-se com o

prefeito municipal de Contagem a fim de discutir uma solução para o problema do

déficit de moradia popular no município, que os prejudica de modo direto, e buscar

solução pacífica para o problema da remoção dos moradores da ocupação.

Os moradores da Ocupação William Rosa reclamaram da falta de coleta de lixo no

local,  especialmente  porque  o  Município  de  Contagem  teria  se  comprometido  a

recolher o lixo produzido pela comunidade. Disseram, também, que as crianças não

têm acesso a transporte escolar fornecido pelo Município de Contagem e que o custo

com o deslocamento até a escola por transporte público tem dificultado o acesso de

algumas delas aos estudos.

Em seguida, a comissão rumou para a Ocupação Rosa Leão, que se localiza na

Rua Leila  Diniz,  no  Bairro Jaqueline,  em Belo  Horizonte.  Lá,  ela foi  recebida  por

Charlene Cristiane Egídio, representante dos moradores, e Edna Gonçalves Lopes,

representante dos moradores da Ocupação Esperança.

A Ocupação Rosa Leão surgiu  há  aproximadamente seis  meses e reúne 1.500

famílias,  sendo  490  crianças  e  entre  300  e  400  idosos.  As  Ocupações  Vitória  e

Esperança,  situadas  no  Bairro  Granja  Werneck,  abrigam  4.200  e  2.000  famílias,

respectivamente.

A ocupação é  dividida em 16 quadras,  formadas por  lotes  cuja  metragem é de

8mx16m ou 7mx14m; é cortada por ruas de 10 metros de largura, com reserva de

espaço para calçadas. Ali, os moradores ergueram algumas casas de alvenaria, que

ainda se encontram em construção, enquanto outros se acomodam em barracas de

lona preta ou casebres de  madeira.  Há duas  hortas  comunitárias,  uma habitação

coletiva, uma cozinha comunitária e espaços reservados para a construção de um

espaço cultural  e  um posto de saúde.  Segundo representantes da ocupação,  tais

obras ainda não foram executadas por falta de recursos.
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Os  representantes  também  informaram  que  houve  especial  preocupação  de

preservar faixa de vegetação nativa existente no terreno da ocupação, bem como o

cuidado de remover moradias erguidas em áreas consideradas de risco. Tudo isso foi

feito com o auxílio de arquitetos voluntários que prestam assessoria aos moradores.

As pessoas têm acesso a água e energia elétrica, por isso os banhos são com água

quente.

As principais reclamações dos moradores da ocupação foram:

- falta de recolhimento do lixo da comunidade, que tem que queimar os resíduos

produzidos ou deslocar-se até ponto distante do Bairro Jaqueline e deixar ali o lixo,

para que seja retirado;

-  negação  do  acesso  a  serviços  municipais  de  saúde.  Segundo  denúncias

apresentadas à comissão, os profissionais do posto de saúde próximo à ocupação

estariam se recusando a atender aos moradores;

- truculência policial, que atua com violência contra os moradores da ocupação.

As  fotos  realizadas  durante  a  visita  podem  ser  acessadas  no  site da  ALMG

(www.almg.gov.br).

Conclusão

A comissão  apurou  que  as  Ocupações  William  Rosa  e  Rosa  Leão  são  bem

organizadas  e  formadas  por  trabalhadores  atingidos  pelo  déficit  de  moradia  que

assola  tanto  Belo  Horizonte  quanto  Contagem,  bem  como pela  falta  de  políticas

públicas voltadas para supri-lo.  Entretanto,  é  necessário  reconhecer  as  condições

precárias  em  que  os  moradores  estão  instalados,  com  pouco  acesso  a  serviços

públicos básicos e vivendo sob a incerteza decorrente da  possibilidade de serem

removidos daqueles terrenos por força de decisões judiciais.

Em  razão  das  informações  obtidas,  o  deputado  Rogério  Correia  formulou

requerimento à Comissão de Direitos Humanos para que seja enviado este relatório

de visita às seguintes autoridades e organismos internacionais, para conhecimento e

adoção das providências cabíveis quanto às denúncias formuladas pelos moradores

e para a resolução dos problemas de falta de moradias adequadas: Presidência da

República;  governador  do  Estado;  prefeito  municipal  de  Belo  Horizonte;  prefeito

municipal  de  Contagem; Relatoria  Especial  da Organização das Nações Unidas -
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ONU -  para  o  Direito  à  Moradia  Adequada;  Comissão Interamericana de  Direitos

Humanos da Organização dos Estados Americanos - OEA; Anistia Internacional.

Sala das Comissões, 4 de novembro de 2013.

Rogério Correia - Célio Moreira - Durval Ângelo.

ATA DA 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS MUNICIPAIS E

REGIONALIZAÇÃO NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 5/11/2013

Às 15h45min, comparecem na Sala das Comissões a deputada Luzia Ferreira e o

deputado  Paulo  Lamac,  membros  da  supracitada  comissão.  Havendo  número

regimental, o presidente, deputado Paulo Lamac, 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

realizar a revisão do PPAG 2012-2015 - exercício de 2014. A presidência interrompe

os  trabalhos  ordinários  da  reunião  para  ouvir  a  Sra.  Ângela  Porto,  assessora  da

Cohab,  representando  o  Sr.  Alencar  Santos  Viana  Filho,  secretário  adjunto  de

Desenvolvimento  Regional  e  Política  Urbana  e  gerente  do  programa  Cidades:

Espaços  de Integração,  da  Secretaria  de Estado  de Desenvolvimento  Regional  e

Política Urbana, e o sr. Mário Queiroz Guimarães Neto, gerente do Programa Copa

do Mundo 2014, da Secretaria de Estado Extraordinária para a Copa do Mundo, que

são convidados a tomar assento à mesa. O presidente, autor do requerimento que

deu origem ao debate, tece suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra

aos  convidados,  para  que façam suas  exposições.  Abertos  os  debates,  segue-se

ampla discussão, conforme consta das notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da

reunião,  a  presidência  agradece  a  presença  de  todos,  convoca  os  membros  da

comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os

trabalhos.

Sala das Comissões, 12 de novembro de 2013.

Paulo Lamac, presidente - Carlos Pimenta.

ATA DA 10ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA

AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 6/11/2013
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Às 14h33min, comparecem na Sala das Comissões o deputado Fabiano Tolentino,

membro  da  supracitada  comissão.  Está  presente,  também,  o  deputado  André

Quintão.  Havendo  número  regimental,  o  presidente,  deputado  Fabiano  Tolentino,

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 proposta de revisão do

PPAG 2012-2015 para o exercício de 2014, no âmbito da Rede de Desenvolvimento

Rural e do programa Cultivar, Nutrir  e Educar, e a discutir  e votar proposições da

comissão. A presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir a

Sra.  Jacqueline  Miriam  Maciel  Junqueira,  gerente  do  programa  Cultivar,  Nutrir  e

Educar,  da  Secretaria-Geral  da  Governadoria;  e  os  Srs.  Edmar  Gadelha,

subsecretário de Agricultura Familiar da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária

e Abastecimento - Seapa; Felipe Gomes Ribeiro Passos, assessor-chefe de Gestão

Estratégica e Inovação, representando o secretário de Estado adjunto de Agricultura,

Pecuária e Abastecimento e gerente do programa Sustentabilidade e Infraestrutura no

Campo, da referida secretaria; e Fábio Gonçalves, assessor florestal da Seapa, que

são convidados  a  tomar  assento  à  mesa.  A presidência  tece suas  considerações

iniciais  e  logo  após  passa  a  palavra  aos  convidados,  para  que  façam  suas

exposições.  Abertos os  debates,  segue-se ampla discussão,  conforme consta das

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

presença  de  todos,  convoca  os  membros  da  comissão  para  a  próxima  reunião

ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 13 de novembro de 2013.

Antônio Carlos Arantes, presidente - Fabiano Tolentino - Inácio Franco.

ATA DA 24ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO, DA

PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 6/11/2013

Às 14h36min, comparecem na Sala das Comissões a deputada Rosângela Reis e o

deputado Celinho do Sinttrocel, membros da supracitada comissão. Está presente,

também, o deputado André Quintão. A presidente, deputada Rosângela Reis, declara

aberta a reunião e, nos termos do art.  120,  III,  do Regimento Interno, dispensa a
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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

debater a proposta de revisão do PPAG 2012/2015, exercício 2014, no âmbito da

Rede  de  Desenvolvimento  Social  e  Proteção,  e  convida  as  Sras.  Maria  Juanita

Godinho Pimenta, subsecretária de assistência social da Sedese, representando o Sr.

Juliano Fisicaro, secretário adjunto de Estado de Desenvolvimento Social e gerente

do  programa Assistência  Social  e  Direitos  Humanos  da  Secretaria  de  Estado  de

Desenvolvimento Social; Tatiana Lemos Sandim, assessora do Programa Travessia,

representando  a  Sra.  Maria  Albanita  Roberta  de  Lima,  subsecretária  de  Projetos

Especiais de Promoção Social da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e

gerente do programa Travessia da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social;

e os Srs. Bruno Oliveira Alencar, secretário adjunto de Estado de Desenvolvimento

dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri e do Norte de Minas e gerente do programa

Desenvolvimento Social  dos Vales  do Jequitinhonha,  Mucuri  e  Norte de Minas da

Secretaria de Estado de Desenvolvimento dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri e do

Norte de Minas; Gabriel Sousa Marques de Azevedo, subsecretário da Juventude da

Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude e gerente do programa Jovens

Mineiros  Protagonistas  da  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da  Juventude;  e

Cássio Gustavo de Castro, superintendente de Políticas de Proteção de Direito da

Subsecretaria  de  Direitos  Humanos  da  Sedese  a  tomar  assento  à  mesa.  A

presidência  tece  suas  considerações  iniciais.  Logo  após,  passa  a  palavra  aos

convidados, para que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla

discussão,  conforme  consta  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, 12 de novembro de 2013.

Rosângela  Reis,  presidente  -  Bosco  -  Celinho  do  Sinttrocel  -  Tiago  Ulisses  -

Glaycon Franco.
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ATA DA 27ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,

CIÊNCIA E TECNOLOGIA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 6/11/2013

Às 14h40min, comparecem na Sala das Comissões a deputada Maria Tereza Lara e

o  deputado  Duarte  Bechir,  membros  da  supracitada  comissão.  Havendo  número

regimental,  o presidente, deputado Duarte Bechir,  declara aberta a reunião e, nos

termos do inciso III do art. 120 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da

reunião anterior, considera-a aprovada e solicita à deputada Maria Tereza Lara que a

subscreva. A presidência informa que a reunião se destina a realizar a revisão do

PPAG 2012-2015 para o exercício de 2014, no âmbito da rede Ciência, Tecnologia e

Inovação. A presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir os

Srs.  Evaldo Ferreira Vilela,  secretário  de Estado adjunto de Ciência,  Tecnologia e

Ensino Superior e gerente do programa Tecnologia e Inovação Rumo à Economia do

Conhecimento, da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior;

Vicente Gamarano, subsecretário de Ciência, Tecnologia e Inovação; e Octávio Elísio

Alves de Brito, presidente da Hidroex, que são convidados a tomar assento à mesa.

Registra-se a presença do deputado Elismar Prado. O presidente, deputado Duarte

Bechir, autor do requerimento que deu origem ao debate, faz uso da palavra para

suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para que

façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme

consta  das  notas  taquigráficas.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  presidência

agradece a presença de todos, convoca os membros da comissão para a próxima

reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 14 de novembro de 2013.

Maria Tereza Lara, presidente - Bosco - Célio Moreira - Sávio Souza Cruz.

ATA DA 36ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 7/11/2013

Às 14h28min,  comparecem na Sala das Comissões os deputados Jayro  Lessa,

Lafayette  de  Andrada,  Ulysses  Gomes,  Luiz  Humberto  Carneiro  e  Tiago  Ulisses,

membros  da  supracitada  comissão.  Havendo  número  regimental,  o  presidente,
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deputado Jayro Lessa, declara aberta a reunião e dispensa a leitura da ata da reunião

anterior,  a  qual  é  dada por  aprovada  e  é  subscrita  pelos  membros  da comissão

presentes.  A presidência  informa  que  a  reunião  se  destina  a  apreciar  a  matéria

constante  na  pauta  e  a  discutir  e  votar  proposições  da  comissão  e  comunica  o

recebimento de ofício do FNDE, publicado no Diário do Legislativo de 31/10/2013. 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);  3.841/2013  (deputado Romel  Anízio);  3.900/2013

(deputado Ulysses Gomes); e 4.389/2013 (deputado João Vítor Xavier), no 2º turno.

Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a

votação  de  pareceres  sobre  proposições  sujeitas  à  apreciação  do  Plenário.  Os

Projetos de Lei nºs 2.983/2012 e 4.189/2013 são retirados da pauta por determinação

do  presidente  por  não  cumprirem  pressupostos  regimentais.  Após  discussão  e

votação, são aprovados, em turno único, cada um por sua vez, os pareceres pela

ratificação, por meio de projeto de resolução, dos regimes especiais de tributação

encaminhados  pelas  Mensagens  nºs  545/2013  (relator:  deputado  Lafayette  de

Andrada, em virtude de redistribuição) e 548/2013 (relator: deputado Luiz Humberto

Carneiro, em virtude de redistribuição); pela aprovação, no 2º turno, dos Projetos de

Lei  nºs  1.968/2011  e  4.389/2013  (relator:  deputado  Luiz  Humberto  Carneiro,  em

virtude de redistribuição);  3.841/2013 (relator:  deputado Lafayette de Andrada,  em

virtude de redistribuição) e 3.900/2013 (relator: deputado Ulysses Gomes), todos na

forma do vencido no 1º turno; e 3.874/2013 na forma do Substitutivo nº 1 ao vencido

no 1º turno (relator: deputado Lafayette de Andrada); e pela aprovação, no 1º turno,

dos Projetos de Lei nºs 1.504/2011 na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de

Defesa  do  Consumidor  e  do  Contribuinte  (relator:  deputado  Ulysses  Gomes);

4.075/2013 com a  Emenda nº  1,  da Comissão de Constituição e  Justiça (relator:

deputado Tiago Ulysses,  em virtude de redistribuição);  e 4.434/2013 na forma do

Substitutivo  nº  1,  da  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  (relator:  deputado  Luiz

Humberto Carneiro). O Parecer sobre a Mensagem nº 546/2013, no turno único, deixa

de ser apreciado em virtude de solicitação de prazo regimental pelo relator, deputado

Ulysses Gomes, em virtude de redistribuição. Na fase de discussão dos pareceres em
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que o relator, deputado Luiz Humberto Carneiro, conclui pela ratificação, por meio de

projeto de resolução, do regime especial de tributação encaminhado pela Mensagem

nº 547/2013; e o relator, deputado Tiago Ulisses, conclui pela aprovação, no 1º turno,

do Projeto de Lei nº 2.905/2012 com a Emenda nº 1, da Comissão de Constituição e

Justiça, o presidente defere os pedidos de vista do deputado Ulysses Gomes. 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  Resolução nºs  4.536 e  4.538/2013.  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 Lafayette

de Andrada em que solicita seja realizada reunião desta comissão para debater, em

audiência pública, os Projetos de Lei Complementar nºs 53 e 54/2013 e a Proposta de

Emenda à Constituição nº 62/2013, que dispõem sobre o regime de previdência dos

servidores  públicos  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, 13 de novembro de 2013.

Zé Maia, presidente - Romel Anízio - Tiago Ulisses - Gustavo Corrêa.

ATA DA 18ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO POPULAR

NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 7/11/2013

Às 14h36min, comparecem na Sala das Comissões a deputada Maria Tereza Lara e

os deputados André Quintão e Glaycon Franco (substituindo o deputado Fred Costa,

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

presente,  também, o  deputado Rômulo  Veneroso.  Havendo número regimental,  o

presidente,  deputado  André  Quintão,  declara  aberta  a  reunião  e,  em  virtude  da

aprovação de requerimento do deputado Glaycon Franco, dispensa a leitura da ata da

reunião  anterior,  a  qual  é  dada  por  aprovada  e  é  subscrita  pelos  membros  da

comissão presentes.  A presidência  informa que a reunião se destina a  debater  a

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
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Popular Solidária. A presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para

ouvir  as  Sras.  Francisca  Paulina  da  Silva,  representante  dos  Empreendimentos

Solidários e da Cooperativa de Confecção e Arte - Coonarte - MG; Tatiana Araujo

Reis, coordenadora de Formação e Divulgação da Secretaria de Estado de Trabalho,

Emprego, Renda e Esporte do Estado da Bahia, representando o titular dessa pasta;

Bianca Aparecida Lima Costa, professora do Departamento de Economia Rural da

Universidade  Federal  de  Viçosa -  UFV -  e  coordenadora  do  projeto  de  extensão

Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares da UFV; e os Srs. Paulo Antônio

Peixoto de Brito Jamim, especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental,

representando  a  secretária  de  Estado  de  Planejamento  e  Gestão;  Hélio  Augusto

Martins Rabelo, secretário de Estado adjunto de Trabalho e Emprego e presidente do

Conselho de Economia Popular Solidária, representando o secretário de Estado de

Trabalho e Emprego; Rodrigo Pires Vieira, assessor do Cáritas Brasileira - Regional

de  Minas  Gerais  e  membro  do  Fórum  Mineiro  de  Economia  Solidária,  que  são

convidados a tomar assento à mesa. O presidente, autor do requerimento que deu

origem ao debate, tece suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos

convidados, para que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla

discussão,  conforme  consta  das  notas  taquigráficas.  A  presidência  retoma  os

trabalhos ordinários da reunião. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que

compreende a discussão e a votação de proposições da comissão. Submetidos a

votação,  cada um por  sua vez,  são aprovados requerimentos do deputado André

Quintão (11) em que solicita seja realizado debate público sobre os cinquenta anos do

golpe militar no Brasil; seja realizada reunião para debater, em audiência pública, a

regularização fundiária e a titulação das comunidades quilombolas em Minas Gerais;

seja encaminhado ao Comando-Geral da Polícia Militar pedido de providências para

que  não  efetive  qualquer  medida  referente  à  reintegração  de  posse  do  imóvel

pertencente à Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais - Fhemig -, situado na

Rua Manaus, 348, em Belo Horizonte, antes que sejam finalizadas as negociações

entre o Governo do Estado e os integrantes do Espaço Comum Luiz Estrela; e para

que a comissão especial prevista na Lei nº 13.604/2000 seja informada de todas as

medidas tomadas a respeito dessa ação; seja encaminhado ao governador do Estado
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e  à  Fundação  Hospitalar  do  Estado  de  Minas  Gerais  -  Fhemig  -  pedido  de

providências  para  que  sejam  realizadas  obras  emergenciais  de  manutenção  do

imóvel de propriedade da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais - Fhemig -

situado na Rua Manaus, 348, em Belo Horizonte; seja encaminhado ao governador

do Estado pedido de providências para que sejam fornecidas água e energia elétrica

no  imóvel  de  propriedade  da  Fundação  Hospitalar  do  Estado  de  Minas  Gerais  -

Fhemig  -  situado  na  Rua  Manaus,  348,  em Belo  Horizonte;  seja  encaminhado  à

Companhia de Saneamento de Minas Gerais - Copasa - pedido de providências para

que  seja  restabelecido  o  fornecimento  de  água  no  imóvel  de  propriedade  da

Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais - Fhemig - situado na Rua Manaus,

348, em Belo Horizonte; seja encaminhado à Companhia Energética de Minas Gerais

-  Cemig  -  pedido  de providências  para que  seja  restabelecido  o fornecimento  de

energia  elétrica  no  imóvel  de  propriedade  da  Fundação  Hospitalar  do  Estado  de

Minas  Gerais  -  Fhemig  -  situado  na  Rua  Manaus,  348,  em  Belo  Horizonte;  seja

encaminhado ao Comando-Geral da Polícia Militar de Minas Gerais ofício informando

a abertura de negociação entre os representantes do Espaço Comum Luiz Estrela e o

Governo  do  Estado,  acompanhado  das  notas  taquigráficas  da  16ª  Reunião

Extraordinária desta comissão; seja encaminhado à 26ª Vara Cívil  da Comarca de

Belo Horizonte ofício informando a abertura de negociação entre os representantes

do Espaço Comum Luiz Estrela e o Governo do Estado e pedido de providências para

que  as  notas  taquigráficas  da  16ª  Reunião  Extraordinária  desta  comissão  sejam

juntadas aos autos nº 3760090-16.2013.8.0024 da Ação de Reintegração de Posse,

movida pela Fundação Lucas Machado - Feluma -, referente ao imóvel situado na

Rua Manaus, 384, Belo Horizonte; seja encaminhado ao governador do Estado e ao

presidente da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais - Fhemig -, pedido de

providências  para  que  seja  revogado  o  termo de  cessão  de  uso  firmado  com a

Fundação Lucas Machado - Feluma - para a implementação do Memorial Juscelino

Kubitschek no imóvel pertencente à Fhemig, situado na Rua Manaus, 384, em Belo

Horizonte;  seja  encaminhado  à  Secretaria  de  Estado  de  Planejamento  e  Gestão

pedido  de  providências  para  que  sejam  liberados  urgentemente  os  recursos  da

emenda  na  ação  4173,  no  valor  de  R$  505.000,00,  destinada  ao  apoio  à
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comercialização da Economia Popular Solidária - feiras livres e pontos fixos de venda

-,  tendo em vista  o  pregão,  já  em curso,  para  aluguel  dos  equipamentos para  a

execução  das  feiras  regionais  e  dos  serviços  para  realização  das  conferências

regionais. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de

todos, convoca os membros da comissão para a próxima reunião ordinária, determina

a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 11 de novembro de 2013.

André Quintão, presidente.

ATA DA 14ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 7/11/2013

Às 15h1min,  comparecem na Sala  das Comissões os deputados Célio  Moreira,

Duarte  Bechir,  André  Quintão  (substituindo  o  deputado  Sávio  Souza  Cruz,  por

indicação da liderança do MSC) e Glaycon Franco (substituindo o deputado Gustavo

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

Havendo número regimental, o presidente, deputado Célio Moreira, declara aberta a

reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do deputado 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 e comunica o recebimento de e-

mail do  Sr.  Vagner  Luciano  de  Andrade,  encaminhado  por  meio  do  Fale  com  a

Assembleia,  em que pede informações acerca da implementação de unidades de

conservação no  Estado.  O  presidente  acusa  o  recebimento  do  Projeto  de  Lei  nº

4.544/2013, no 1º turno, do qual designou como relator o deputado Gustavo Corrêa.

Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a

votação  de  proposições  da  comissão.  Vem  à  mesa  requerimento  do  deputado

Rogério Correia em que solicita seja realizada reunião para debater, em audiência

pública, o pagamento da prestação de serviços ambientais aos produtores rurais e

agricultores  familiares  previsto  no  programa  Bolsa  Verde.  Requer  ainda  sejam

enviados ofícios à secretária de Estado de Planejamento e Gestão, ao secretário de

Estado de Fazenda, ao secretário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento
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Sustentável,  ao diretor-geral  do IEF e  ao presidente da  Emater  solicitando o  seu

comparecimento na reunião,  nos termos do art.  100, VII,  do Regimento Interno, e

sejam convidados os presidentes da Faemg e da Fetaemg e o secretário de Estado

de  Agricultura,  Pecuária  e  Abastecimento  para  a  referida  reunião.  Submetido  a

votação, verifica-se empate, com o registro dos votos favoráveis dos deputados André

Quintão e Célio  Moreira  e dos votos  contrários  dos  deputados Glaycon Franco e

Duarte Bechir. O presidente, deputado Célio Moreira, repete a votação e, persistindo

o resultado, decide pelo voto de qualidade a favor da aprovação do requerimento, nos

termos do art. 121, parágrafo único, do Regimento Interno. Submetido a votação, é

aprovado  requerimento  do  deputado  Célio  Moreira  em  que  solicita  sejam

encaminhadas à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, à Secretaria de

Estado de Fazenda e à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento

Sustentável as notas taquigráficas da 1ª Reunião Conjunta desta comissão com a

Comissão  de  Política  Agropecuária  e  Agroindustrial,  realizada  em  6/11/2013.  A

presidência recebe requerimentos do deputado Fred Costa (3) em que solicita seja

realizada  reunião  para  debater,  em  audiência  pública,  a  utilização  de  qualquer

espécie  animal  em  atividade  de  ensino,  pesquisas  e  testes  laboratoriais;  sejam

realizadas visitas à Estação de Tratamento de Esgoto - ETE - Nova Lima, localizada

no referido município; e seja realizada reunião para debater, em audiência pública, a

situação da referida ETE. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a

presença  de  todos,  convoca  os  membros  da  comissão  para  a  próxima  reunião

ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 12 de novembro de 2013.

Célio Moreira, presidente - Gustavo Corrêa.

ATA DA 63ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

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

8/11/2013

Às  8h15min,  comparece  no  Clube  Recreativo  de  Várzea  Grande,  Município  de

Itacarambi,  o  deputado  Durval  Ângelo,  membro  da  supracitada  comissão.  Está

presente,  também,  o  deputado  Arlen  Santiago.  Havendo  número  regimental,  o

presidente, deputado Durval Ângelo, declara aberta a reunião, dispensa a leitura da
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ata da reunião anterior, dá-a por aprovada e a subscreve. A presidência informa que a

reunião se destina a debater os ataques e ameaças de morte sofridos pelos índios

xacriabás, conforme noticiado pela imprensa. A presidência interrompe os trabalhos

ordinários da reunião para ouvir as Sras. Irani Santos Gil, Delegada de Polícia Civil de

Manga; Iara Fuchs Andrade, advogada do Município de São João das Missões; e os

Srs. Marcelo Pereira de Souza, prefeito Municipal de São João das Missões; João

Pinheiro dos Santos,  presidente  da Câmara Municipal  de São João das Missões;

Wilson  Ursine  Júnior,  advogado-geral,  representando  Luís  Inácio  Lucena  Adams,

advogado-geral  da  União;  José  Carlos  Pimenta,  coordenador  técnico  local,

representando Maria Augusta Poulitreau Assirati, presidente da Funai - Ministério da

Justiça;  Célio  Dimas  Esteves  Ruas,  promotor  de  Justiça  de  São  Francisco,

representando Nivia Mônica da Silva, coordenadora do Centro de Apoio Operacional

das Promotorias de Justiça de Defesa dos Direitos Humanos da Procuradoria-Geral

de Justiça do Estado de Minas Gerais; Capitão Jefferson do Carmo Júnior, da PMMG;

Padre Ricardo Rodrigues Lima, pároco da Igreja Católica São João Batista; cacique

Domingos  Nunes  de  Oliveira,  da  Comunidade  Indígena  Xacriabá;  cacique  Santo

Caetano Barbosa, da Aldeia Morro Vermelho; cacique Agenor Lopes da Conceição,

da Aldeia Rancharia;  João Batista dos Santos, líder  da Aldeia Sumaré 3, que são

convidados a tomar assento à mesa. A presidência concede a palavra ao deputado

Arlen  Santiago,  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, 8 de novembro de 2013.

Durval Ângelo, presidente.

ATA DA 64ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

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

8/11/2013

Às 14h15min, comparecem na Câmara Municipal de Montes Claros os deputados

Durval  Ângelo  e  Paulo  Guedes  (substituindo  o  deputado  Rogério  Correia,  por
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indicação da liderança do Bloco MSC),  membros da supracitada comissão.  Estão

presentes, também, os deputados Carlos Pimenta e Tadeu Martins Leite. Havendo

número regimental, o presidente, deputado Durval Ângelo, declara aberta a reunião,

dispensa a leitura da ata da reunião anterior, dá-a por aprovada e a subscreve. A

presidência informa que a reunião se destina a debater a falta de repasse de verbas

pela Prefeitura Municipal  de Montes Claros à Santa Casa e aos demais hospitais

municipais. A presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir as

Sras. Andréia Oliveira, técnica da Diretoria Hospitalar, da Superintendência Regional

de Saúde de Montes Claros, representando a superintendente regional desse órgão;

Ana  Paula  de  Oliveira  Nascimento,  secretária  municipal  interina  de  Saúde,

representando o secretário dessa pasta; Sônia Gomes de Oliveira, representante da

Associação  de  Apoio,  Proteção  e  Amparo  à  Criança  da  Arquidiocese  de  Montes

Claros; e os Srs. Ruy Adriano Borges Muniz, prefeito municipal de Montes Claros;

Antônio Silveira de Sá, presidente da Câmara Municipal de Montes Claros; Cláudio

Prates,  vice-presidente  da  Câmara Municipal  de  Montes  Claros;  Padre  Reginaldo

Cordeiro de Lima, representando o arcebispo metropolitano de Montes Claros; Danilo

Fernando  Macedo  Narciso,  secretário  municipal  adjunto  de  Atenção  Primária  à

Saúde; Heli de Oliveira Penido, provedor da Santa Casa de Montes Claros; Bernardo

Brant Maia, diretor-secretário do Hospital Aroldo Tourinho, representando Paulo César

Gonçalves  de  Almeida,  provedor  desse  hospital;  José  Geraldo  Leão  Cangussu,

conselheiro  do  Conselho  Municipal  de  Saúde;  Avilmar  Ribeiro  dos  Santos,

coordenador regional da Comissão Pastoral da Terra; e os Srs. Adílson Rodrigues de

Andrade,  Alfredo  Ramos,  André  Ricardo  Alves  Martins,  Cláudio  Ribeiro  Prates,

Edmílson Magalhães, Eduardo Rodrigues Madureira, Fábio Neves Nunes, Idelfonso

Pereira  Araújo,  José  Geraldo  Cardoso,  Rodrigo  Maia  Oliveira,  Sérgio  Pereira dos

Santos,  Valcir  Soares  Silva,  Valdivino  Antunes  de  Souza,  Waldiney  da  Silva  e

Wanderley Ferreira de Oliveira, vereadores da Câmara Municipal de Montes Claros,

que são convidados a tomar assento à mesa. Os deputados Durval Ângelo e Paulo

Guedes,  autores  do  requerimento  que  deu  origem  ao  debate,  tecem  suas

considerações iniciais. Logo após, o presidente passa a palavra aos convidados, para

que  façam  suas  exposições.  Abertos  os  debates,  segue-se  ampla  discussão,
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conforme  consta  das  notas  taquigráficas.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a

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

trabalhos.

Sala das Comissões, 13 de novembro de 2013.

Durval Ângelo, presidente.

ATA DA 10ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E

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

11/11/2013

Às 15h6min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Sebastião Costa,

Dalmo Ribeiro Silva, Luiz Henrique, Rogério Correia, Tiago Ulisses e Mário Henrique

Caixa (substituindo o deputado Duilio de Castro, por indicação da liderança do BAM),

membros da supracitada comissão. Está presente também o deputado Lafayette de

Andrada.  Havendo  número  regimental,  o  presidente,  deputado  Sebastião  Costa,

declara  aberta  a reunião.  Neste  momento,  retira-se  da  reunião  o  deputado Mário

Henrique Caixa.  A presidência,  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.  Em  seguida,  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. São rejeitados requerimentos do deputado Rogério Correia em que solicita

sejam retirados da pauta os Projetos de Lei Complementar nºs 53 e 54/2013.  São

distribuídos  em  avulso  os  pareceres  que  concluem  pela  juridicidade,

constitucionalidade e legalidade dos Projetos de Lei Complementar nºs 53/2013 com

as Emendas nºs 1 a 3; e 54/2013 com as Emendas nºs 1 e 2; e dos Projetos de Lei

nºs 4.440 e 4.648/2013 na forma do Substitutivo nº 1 (relator: deputado Sebastião

Costa); e 4.439/2013 na forma do Substitutivo nº 1 (relator: deputado Luiz Henrique).

Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a

votação de proposições da comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez,

são rejeitados requerimentos do deputado Rogério Correia (2) em que solicita seja

realizada reunião para debater, em audiência pública, o Projeto de Lei nº 4.439/2013
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e  os  Projetos  de  Lei  Complementar  nºs  53  e  54/2013.  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, 12 de novembro de 2013.

Sebastião  Costa,  presidente  -  Luiz  Henrique  -  Dalmo  Ribeiro  Silva  -  Duilio  de

Castro.

ATA DA 34ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 12/11/2013

Às 10h1min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Sebastião Costa,

Dalmo  Ribeiro  Silva,  Duilio  de  Castro  e  Luiz  Henrique,  membros  da  supracitada

comissão.  Está  presente,  também,  o  deputado  Lafayette  de  Andrada.  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  4.653,

4.655,  4.660  e  4.663/2013  (deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva);  4.659  e  4.665/2013

(deputado Luiz Henrique); 4.654, 4.661, 4.666, 4.667 e 4.668/2013 (deputado Duílio

de  Castro);  4.669  e  4.670/2013  (deputado  André  Quintão);  4.656  e  4.664/2013

(deputado Gustavo Perrella); 4.658/2013 (deputado Leonídio Bouças); 4.646/2013 e

Projetos de Lei Complementar nºs 53 e 54/2013 (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 Projetos de Lei

nºs  4.449 e  4.586/2013  são retirados  da pauta,  atendendo-se a  requerimento  do

deputado  Luiz  Henrique,  aprovado  pela  comissão.  Após  discussão  e  votação,  é

aprovado o parecer que conclui pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade, no

1º turno, do Projeto de Lei Complementar nº 53/2013 com as Emendas nºs 1 a 3

(relator:  deputado Sebastião  Costa).  Nesse momento,  registra-se a  presença  dos
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deputados  André  Quintão,  Gustavo  Perrella,  Tiago  Ulisses  e  Rogério  Correia

(substituindo o deputado Leonídio Bouças, por indicação da liderança do MSC). É

aprovado o requerimento do deputado André Quintão em que solicita seja apreciado o

Projeto de Lei nº 4.647/2013 neste momento. Após discussão e votação, é aprovado

o parecer que conclui pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade, no 1º turno,

do Projeto  de Lei  nº  4.647/2013 na forma do Substitutivo nº  1 (relator:  deputado

Dalmo Ribeiro Silva). A presidência suspende a reunião. Reaberto os trabalhos, estão

presentes  os  deputados  Sebastião  Costa,  Dalmo  Ribeiro  Silva,  Duilio  de  Castro,

Gustavo Perrella, Luiz Henrique, Sávio Souza Cruz (substituindo o Deputado Leonídio

Bouças,  por indicação da liderança do MSC) e Rogério Correia.  Estão presentes,

também, os deputados Lafayette de Andrada, Adalclever Lopes, Gustavo Valadares,

Vanderlei Miranda, Tiago Ulisses e Duarte Bechir. Na fase de discussão do parecer do

relator, deputado Sebastião Costa sobre o Projeto de Lei Complementar nº 54/2013,

que conclui pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade com as Emendas nº s 1

e 2, o deputado Rogério Correia apresenta requerimento em que solicita seja adiada

a discussão do referido projeto. Submetido a votação, é rejeitado o requerimento. A

seguir,  os  deputados  Rogério  Correia,  Adalclever  Lopes  e  Sávio  Souza  Cruz

apresentam  Proposta  de  Substitutivo  nº  1  ao  Projeto  de  Lei  Complementar  nº

54/2013.  Nesse  momento,  retira-se  da  reunião  o  deputado  Gustavo  Perrella.

Encerrada a discussão, o presidente submete o parecer a votação, salvo a proposta

de substitutivo, o quao é aprovado. Submetido a votação, é rejeitado o substitutivo.

Registra-se o voto contrário dos deputados Rogério Correia e Sávio Souza Cruz. Na

fase de discussão do parecer do relator, deputado Luiz Henrique, sobre o Projeto de

Lei nº 4.439/2013, que conclui pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade na

forma do Substitutivo nº 1, o Deputado Rogério Correia encaminha requerimento à

mesa, no qual solicita o adiamento de discussão do referido projeto. Submetido a

votação, é rejeitado o requerimento. A presidência informa que deixa de apreciar o

Projeto de Lei nº 4.439/2013 e os demais projetos constantes na pauta devido ao

decurso do prazo regimental da reunião. A presidência agradece a presença de todos,

convoca os membros da comissão para a próxima reunião extraordinária, a realizar-

se na mesma data, às 19 horas, com a finalidade de apreciar os Projetos de Lei nºs
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4.439,  4.440,  4.648/2013;  3.357/2012;  4.193,  4.219,  4.258,  4.285,  4.415,  4.500,

4.628/2013; 3.642/2012; 3.951, 4.619, 4.631, 4.637, 4.641, 4.642/2013, determina a

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 12 de novembro de 2013.

Sebastião Costa, presidente - Luiz Henrique - Romel Anízio - Dalmo Ribeiro Silva -

André Quintão - Rogério Correia.

ATA DA 11ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E

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

12/11/2013

Às 19h12min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Sebastião Costa,

André Quintão, Dalmo Ribeiro Silva, Luiz Henrique, Romel Anízio e Rogério Correia

(substituindo o  Deputado Leonídio Bouças,  por  indicação da Liderança do MSC),

membros da supracitada comissão. Estão presentes, também, os deputados Antônio

Carlos Arantes, Lafayette de Andrada e Duarte Bechir. Havendo número regimental, o

presidente, deputado Sebastião Costa, declara aberta a reunião e, nos termos do art.

120, III, do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é

dada  por  aprovada  e  é  subscrita  pelos  membros  da  comissão  presentes.  A

presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta

e a discutir e votar proposições da comissão. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem

do Dia), que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições

sujeitas à apreciação do Plenário. É aprovado o requerimento do deputado Rogério

Correia, em que solicita seja apreciado em último lugar da 1ª Fase os Projetos de Lei

nºs 4.440 e 4.648/2013. Na fase de discussão do parecer do relator, deputado Luiz

Henrique,  sobre  o  Projeto  de  Lei  nº  4.439/2013,  que  conclui  pela  juridicidade,

constitucionalidade e legalidade na forma do Substitutivo nº 1, o deputado Rogério

Correia apresenta proposta de substitutivo. Nesse momento, retira-se da reunião o

deputado Rogério Correia. Encerrada a discussão, o presidente submete a votação o

parecer, salvo a proposta de substitutivo, que é aprovado. Em seguida, submete a

votação a proposta de substitutivo de autoria do deputado Rogério Correia, que é

rejeitada. Registra-se o voto contrário do deputado André Quintão. Após discussão e

votação, é aprovado o parecer que conclui pela antijuridicidade, inconstitucionalidade
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e ilegalidade, no 1º turno, do Projeto de Lei  nº 3.357/2012 (relator:  deputado Luiz

Henrique).  Nesse momento,  registra-se  a  presença do  deputado Rogério  Correia.

Após discussão e votação, é aprovado o parecer que conclui pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade  e  ilegalidade,  no  1º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  4.193/2013

(relator: deputado Luiz Henrique). O parecer sobre o Projeto de Lei nº 4.219/2013, no

1º turno, deixa de ser apreciado em virtude de solicitação de prorrogação de prazo

regimental  pelo  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  nº  4.258/2013 na  forma do  Substitutivo  nº  1  (relator:

deputado Dalmo Ribeiro Silva). É convertido em diligência à Secretaria de Estado de

Fazenda  o  Projeto  de  Lei  nº  4.285/2013  (relator:  deputado  André  Quintão)  e  ao

Instituto Estadual  do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado de Minas Gerais -

Iepha - e à Secretaria de Estado da Cultura o Projeto de Lei nº 4.500/2013 (relator:

deputado Sebastião Costa). Na fase de discussão do parecer do relator, deputado

Sebastião Costa, que conclui pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade com a

Emenda nº 1 do Projeto de Lei nº 4.415/2013, no 1º turno, o presidente defere o

pedido de vista do deputado Rogério Correia. Na fase de discussão do parecer do

relator,  deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva,  que  conclui  pela  juridicidade,

constitucionalidade  e  legalidade  do  Projeto  de  Lei  nº  4.628/2013,  no  1º  turno,  o

presidente defere o pedido de vista do deputado Rogério Correia. Nesse momento,

retira-se da reunião o deputado André Quintão, e registra-se a presença do deputado

Tiago Ulisses. Na fase de discussão do parecer do relator, deputado Sebastião Costa,

sobre  o  Projeto  de  Lei  nº  4.440/2013,  que  conclui  pela  juridicidade,

constitucionalidade e legalidade na forma do Substitutivo nº 1, o deputado Fabiano

Tolentino apresenta Proposta de Emenda nº 1. Encerrada a discussão, o presidente

submete a votação o parecer, salvo a proposta de emenda, que é aprovado. Registra-

se o voto contrário do deputado Rogério Correia. Submetida a votação, é rejeitada a

Proposta de  Emenda nº 1.  Após discussão e votação,  é aprovado o parecer  que

conclui pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade, no 1º turno, do Projeto de

Lei nº 4.648/2013 na forma do Substitutivo nº 1 (relator: deputado Sebastião Costa).

Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a
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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

3.642/2012  (relator:  deputado  André  Quintão);  3.951/2013  (relator:  deputado

Sebastião Costa, em virtude de redistribuição); 4.619 e 4.642/2013 (relator: deputado

Duilio de Castro); 4.631/2013 (relator: deputado Luiz Henrique); 4.637/2013 (relator:

deputado Tiago Ulisses, em virtude de redistribuição); 4.641/2013 (relator: deputado

Dalmo  Ribeiro  Silva).  Passa-se  à  3ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  que

compreende a discussão e a votação de proposições da comissão. Submetidos a

votação, cada um por sua vez, são aprovados requerimentos de deputados em que

solicitam  pedidos  de  informações,  nos  termos  do  art.  301,  parágrafo  único  do

Regimento Interno, aos autores dos Projetos de Lei nºs 4.606, 4.620, 4.624, 4.629,

4.636,  4.638,  4.643  e  4.650/2013;  e  à  Secretaria  de  Casa  Civil  e  de  Relações

Institucionais sobre o Projeto de Lei nº 4.652/2013,  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.

Sala das Comissões, 14 de novembro de 2013.

Sebastião Costa, presidente - Duilio de Castro - Dalmo Ribeiro Silva - Adalclever

Lopes - Gustavo Corrêa.

ATA DA 7ª 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 13/11/2013

Às 13h48min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Zé Maia, Jayro

Lessa, Lafayette de Andrada e Romel Anízio, membros da Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária. 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
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e a discutir e votar proposições da comissão. O presidente acusa o recebimento do

Projeto de Lei  nº 4.601/2013, em turno único,  do qual  avocou para si a relatoria.

Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a

votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. O Projeto

de Lei nº 4.601/2013 é convertido em diligência à Secretaria de Fazenda, à Secretaria

de Planejamento e Gestão, ao Tribunal de Contas da União, ao Tribunal de Contas do

Estado, à Advocacia-Geral do Estado e à Procuradoria desta Casa, a requerimento

do relator aprovado pela comissão. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência

agradece a presença de todos, convoca os membros da comissão para a reunião

conjunta de hoje, às 18 horas, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 13 de novembro de 2013.

Zé Maia, presidente - Adalclever Lopes - Lafayette de Andrada - Romel Anízio.

ATA DA 37ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 13/11/2013

Às 20h4min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Zé Maia, Jayro

Lessa, Lafayette de Andrada, Tiago Ulisses, Rogério Correia e Sávio Souza Cruz,

(substituindo, respectivamente os deputados Ulysses Gomes e Adalclever Lopes, por

indicação da liderança do Minas sem Censura), membros da supracitada comissão.

Está presente, também, o deputado Arlen Santiago. 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 (848) do FNDE (7/11/2013) e do Sr. Carlos

Leonardo  de  Araújo  Delgado,  gerente  da  GTES/DEFIN-AF  do  BNDS (9/11/2013).

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.  São

retirados  da  pauta  as  Mensagens  nºs  546  e  549/2013  e  os  Projetos  de  Lei  nºs

2.983/2012, 4.189, 4.439, 4.442, 4.443 e 4.648/2013 por determinação do presidente,



1189
____________________________________________________________________________

por não cumprirem pressupostos regimentais, e a Mensagem nº 547/2013 e o Projeto

de  Lei  nº  1.507/2012 atendendo-se  a  requerimentos  dos  deputados  Lafayette  de

Andrada  e  Sargento  Rodrigues,  respectivamente,  aprovados  pela  comissão.  O

presidente determina a distribuição em avulso dos pareceres do relator,  deputado

Lafayette de Andrada, que concluem pela aprovação, no 1º turno dos Projetos de Lei

Complementar nºs 53/2013 com as Emendas nºs 1 a 3, e 54/2013 com as Emendas

nºs  1 e  2,  da  Comissão de Constituição e  Justiça.  Após  discussão e  votação,  é

aprovado o parecer pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.905/2012 com

a Emenda  nº  1,  da  Comissão  de  Constituição e  Justiça  (relator:  deputado  Tiago

Ulisses). O parecer sobre o Projeto de Lei nº4.613/2013, no 2º turno, deixa de ser

apreciado  em  virtude  de  solicitação  de  prazo  regimental  pelo  relator,  deputado

Lafayette de Andrada. Os deputados Lafayette de Andrada, Rogério Correia e Sávio

Souza Cruz retiram-se da reunião. Não havendo quorum regimental para apreciação

do Projeto de Lei nº 2.983/2012 e para a continuação dos trabalhos, a presidência,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 14 de novembro de 2013.

Lafayette  de  Andrada,  presidente  -  Sebastião  Costa  -  Tiago  Ulisses  -  Gustavo

Corrêa.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER SOBRE A MENSAGEM Nº 546/2013

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De  autoria  do  governador  do  Estado,  a  mensagem  em  epígrafe  encaminha  a

exposição  de  motivos  da  Secretaria  de  Estado  de  Fazenda  -  SEF  -  relativa  à

concessão  de  regime  especial  de  tributação  para  as  empresas  fabricantes  de

produtos de vestuário, cama, mesa e banho.

Publicada no  Diário do Legislativo em 25/10/13, foi a proposição encaminhada a

esta  Comissão  para  receber  parecer,  nos  termos  da  Decisão  Normativa  da

Presidência nº 18 e do art. 103 do Regimento Interno.

Fundamentação
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Em atendimento ao art. 225 da Lei nº 6.763, de 1975, a mensagem do governador

em  exame encaminha exposição de motivos,  elaborada pela  SEF,  que justifica  a

adoção de medidas de proteção ao contribuinte mineiro do setor de vestuário, cama,

mesa e banho, relativamente ao ICMS.

O referido artigo faculta ao Poder Executivo a adoção de medidas necessárias à

proteção  da  economia  do  Estado,  caso  outra  unidade  da  Federação  conceda

benefício ou incentivo fiscal ou financeiro-fiscal não previstos em lei complementar ou

convênio celebrado nos termos da legislação específica.

O § 1º desse artigo determina que a SEF envie à Assembleia Legislativa expediente

com a exposição de motivos para adoção de medida com esse objetivo, cabendo a

esta  Casa,  nos  termos  do  disposto  no  §  2º  do  referido  artigo,  ratificar  a  medida

adotada,  no prazo de 90 dias, por  meio de resolução.  De acordo com o § 6º  do

mesmo dispositivo,  cabe  à  SEF  o  envio  trimestral  à  Assembleia  da  relação  das

medidas adotadas e dos contribuintes sobre os quais elas incidiram.

A exposição de motivos informa que o Estado da Bahia, por meio do Decreto nº

8.205,  de  3  de  abril  de  2002,  concedeu  benefícios  fiscais  para  o  referido  setor,

operacionalizados principalmente sob a forma de crédito presumido do imposto. Ao

proporcionar vantagens operacionais e econômicas, como a utilização de parte do

imposto a ser recolhido para capital de giro e aplicação em novos investimentos, tais

benefícios refletem diretamente na competitividade e na livre concorrência, podendo

implicar  perda  potencial  de  investimento,  arrecadação  de  impostos  estaduais  e

municipais, além de empregos gerados em nosso Estado.

De  acordo  com  o  pacto  federativo  definido  pela  Constituição  Federal  e  com  o

sistema tributário vigente, os benefícios fiscais em matéria do ICMS dependem de

prévia aprovação do Conselho Nacional de Política Fazendária - Confaz - para que

sejam considerados legítimos.

Conforme ressalta a exposição de motivos, a concessão acima mencionada não

está prevista em lei complementar ou em convênio do Confaz, afrontando o disposto

no art. 155, § 2º, XII, “g”, da Constituição da República, e na Lei Complementar nº 24,

de 7 de janeiro de 1975.

A exposição de motivos salienta que os regimes especiais serão concedidos de
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forma individualizada, mediante análise de requerimento do contribuinte, podendo dar

ensejo a cargas tributárias diversas.

Diante  dos  argumentos  apresentados,  entendemos  ser  necessário  o

estabelecimento  do  regime  especial  de  tributação,  objetivando  a  proteção  da

economia  mineira  e  o  restabelecimento  da  competitividade  do  referido  setor,

instituindo crédito presumido de forma que a carga tributária efetiva seja de 2% para o

setor.

Conclusão

Pelo exposto, concluímos pela ratificação do regime especial de tributação referente

à concessão de crédito presumido à indústria de vestuário, cama, mesa e banho, por

meio do projeto de resolução a seguir apresentado.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº .../...

Ratifica regime especial de tributação concedido ao setor de vestuário, cama, mesa

e banho, nos termos do art. 225 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1º - Fica ratificada a medida de proteção à economia do Estado incidente sobre

o contribuinte mineiro do setor de vestuário, cama, mesa e banho, nos termos do art.

225 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, em virtude de benefícios fiscais

concedidos por  outros  estados,  conforme exposição de motivos encaminhada por

meio da Mensagem nº 546/2013.

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

Sala das Comissões, 19 de novembro de 2013.

Zé Maia,  Presidente -  Tiago Ulisses,  relator  -  Lafayette de Andrada -  Sebastião

Costa.

PARECER SOBRE A MENSAGEM Nº 549/2013

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De  autoria  do  governador  do  Estado,  a  Mensagem  nº  549/2013  encaminha

exposição de motivos da Secretaria de Estado de Fazenda relativa à alteração da

Resolução nº 5.388, de 2013, que ratificou regime especial de tributação concedido

ao setor de transporte aéreo de passageiros.



1192
____________________________________________________________________________

Publicada no Diário do Legislativo de 25/10/2013, a proposição foi encaminhada a

esta Comissão para análise, nos termos da Decisão Normativa da Presidência nº 18,

de 2011, e do art. 103, II, do Regimento Interno.

Fundamentação

A exposição de motivos encaminhada por meio da mensagem em epígrafe visa

alterar a Resolução nº 5.388, de 14 de março 2013, que ratificou regime especial de

tributação concedido ao setor de transporte aéreo de passageiros, para que o seu

conteúdo abarque todos os setores econômicos vinculados à Lei nº 13.449, de 2000,

que cria o Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Comércio Exterior do Aeroporto

Internacional Tancredo Neves - Pró-Confins - e dá outras providências.

A esse respeito,  cumpre  informar  que a  Resolução nº  5.388,  de  2013,  ratificou

regime especial de tributação concedido ao setor de transporte aéreo de passageiros,

nos termos do art. 225 da Lei nº 6.763, de 1975, e do art. 4º da Lei nº 13.449, de

2000, com a redação dada pela Lei nº 19.979, de 28 de dezembro de 2011. Dessa

forma, ensejou a interpretação equivocada de que a concessão de benefícios fiscais

se restringiria  ao setor  de transporte aéreo de passageiros,  ao  passo que o Pró-

Confins concede regime especial de tributação a empresas prestadoras de serviços

de  transporte  aéreo,  de  passageiros  ou  de  cargas,  aos  seus  fornecedores  e  às

empresas  fabricantes  de  aeronaves,  partes  e  peças,  materiais  de  reposição,

manutenção  ou  reparo  (inclusive  de  equipamentos  e  instrumentos  de  tecnologia

aeroespacial), conforme se depreende dos §§ 2º e 3º do art. 4º da Lei nº 13.449, de

2000.

Dessa forma, a exposição de motivos que fundamenta a mensagem em escopo

requer seja alterada a Resolução nº 5.388, de 2013, para fazer constar que o regime

especial de tributação ora concedido abranja todas as empresas vinculadas ao Pró-

Confins, e não somente ao setor de transporte aéreo de passageiros.

Conclusão

Pelo exposto, concluímos pela alteração da Resolução nº 5.388, de 2013, com o

objetivo de ratificar regime especial de tributação concedido a empresas de transporte

aéreo vinculadas ao Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Comércio Exterior do

Aeroporto  Internacional  Tancredo  Neves  -  Pró-Confins  -,  por  meio  do  projeto  de
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resolução a seguir apresentado.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº /2013

Altera a Resolução 5.388, de 14 de março de 2013, que ratifica regime especial de

tributação concedido ao setor de transporte aéreo de passageiros, nos termos do art.

225 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, e do art. 4º da Lei nº 13.449, de 10

de janeiro de 2000.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1º - O art. 1º da Resolução nº 5.388, de 14 de março de 2013, passa a vigorar

com a seguinte redação:

“Art. 1º - Fica ratificada a concessão de regime especial de tributação a empresas

de  transporte  aéreo  vinculadas  ao  Programa  de  Apoio  ao  Desenvolvimento  do

Comércio  Exterior  do  Aeroporto  Internacional  Tancredo Neves  -  Pró-Cofins  -,  nos

termos do art. 225 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro 1975; e do art. 4º da Lei nº

13.449, de 10 de janeiro 2000.”.

Art. 2º - A ementa da Resolução nº 5.388, de 2013, passa a ser: “Ratifica regime

especial  de  tributação  concedido  a  empresas  de  transporte  aéreo  vinculadas  ao

Programa  de  Apoio  ao  Desenvolvimento  do  Comércio  Exterior  do  Aeroporto

Internacional Tancredo Neves - Pró-Confins -, nos termos do art. 225 da Lei nº 6.763,

de 26 de dezembro de 1975, e do art. 4º da Lei nº 13.449, de 10 de janeiro 2000.”.

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

Sala das Comissões, 19 de novembro de 2013.

Zé Maia, Presidente - Gustavo Corrêa, relator - Lafayette de Andrada - Sebastião

Costa - João Leite.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.459/2013

Comissão de Segurança Pública

Relatório

De autoria do deputado Inácio Franco, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública o Conselho Comunitário de Segurança Pública de Monte

Sião - Consems -, com sede nesse município.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.
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Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.459/2013 pretende declarar de utilidade pública o Conselho

Comunitário  de Segurança Pública de Monte  Sião  -  Consems -,  com sede nesse

município,  pessoa  jurídica  de  direito  privado,  sem  fins  lucrativos,  de  caráter

beneficente.

Sua  principal  finalidade  é  reunir  a  comunidade,  as  autoridades  policiais,  as

autoridades de outros órgãos do sistema de defesa social e de outras organizações

públicas e privadas relacionadas à segurança pública para discutir problemas ligados

ao tema e propor soluções, por meio do planejamento de ações integradas, de forma

a contribuir para a melhoria da qualidade de vida da comunidade.

Com esse propósito, a instituição realiza diversas atividades, como palestras, fóruns

de  debates,  projetos  e  campanhas  educativas  relacionadas  à  área de segurança

pública,  além  de  estimular  programas  de  capacitação  profissional  destinados  aos

policiais que prestam serviço na região e encaminhar reclamações e sugestões da

comunidade aos órgãos competentes.

Tendo  em  vista  o  trabalho  desenvolvido  em  Monte  Sião  pelo  Consems,

consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.459/2013, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 19 de novembro de 2013.

Lafayette de Andrada, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.479/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do deputado Paulo Lamac, o projeto de lei  em tela visa declarar  de

utilidade pública o Grupo de Formação Cultural e Socialização - Focus -, com sede no

Município de Belo Horizonte.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  12/9/2013  e  distribuída  às
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Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

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

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

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.479/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Grupo de Formação Cultural e Socialização - Focus -, 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.

Ressalte-se que, no estatuto constitutivo da instituição, o parágrafo único do art. 11

veda a remuneração de seus diretores e conselheiros; e o art. 30 determina que, na

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

jurídica  qualificada  como  Organização  da  Sociedade  Civil  de  Interesse  Público  -

Oscip -, na forma da Lei Federal nº 9.790, de 1999, e da Lei nº 14.870, de 2003, que

tenha, preferencialmente, o mesmo objetivo da entidade extinta.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 4.479/2013 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 19 de novembro de 2013.

Sebastião  Costa,  presidente  -  Dalmo  Ribeiro  Silva,  relator  -  Gustavo  Perrella  -

Adalclever Lopes - Luiz Henrique.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.639/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do deputado André Quintão, o projeto de lei em tela visa declarar de
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utilidade pública a Associação Beneficente Idade Maravilha de Delfinópolis, com sede

no Município de Delfinópolis.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  26/10/2013 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 4.639/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Beneficente Idade Maravilha de Delfinópolis, com sede no Município de

Delfinópolis.

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,  que,  na

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

assistencial, legalmente constituída e registrada no Conselho Nacional de Assistência

Social;  e,  no  art.  29,  §  1º,  que  as  atividades  de  seus  dirigentes  não  serão

remuneradas.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 4.639/2013 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 19 de novembro de 2013.

Sebastião Costa, presidente - Adalclever Lopes, relator - Dalmo Ribeiro Silva - Luiz

Henrique - Gustavo Perrella.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.649/2013

Comissão de Constituição e Justiça
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Relatório

De autoria do deputado Elismar Prado, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação de Assistência Social - Asas -, com sede no Município

de Timóteo.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  31/10/2013 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 4.649/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação de Assistência Social - Asas -, com sede no Município de Timóteo.

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

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

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

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

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

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

exercício de suas funções.

Note-se que o  estatuto  constitutivo  da  instituição determina,  no  art.  27,  que as

atividades  de  seus  diretores,  conselheiros,  instituidores  e  sócios  não  serão

remuneradas,  sendo-lhes  vedado  o  recebimento  de  qualquer  lucro,  gratificação,

bonificação  ou  vantagem;  e,  no  art.  32,  que,  na  hipótese  de  sua  dissolução,  o

patrimônio remanescente será destinado a entidade congênere, com personalidade

jurídica e registro no Conselho Nacional de Assistência Social.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 4.649/2013 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 19 de novembro de 2013.

Sebastião  Costa,  presidente  -  Gustavo  Perrella,  relator  -  Dalmo  Ribeiro  Silva  -

Adalclever Lopes - Luiz Henrique.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.658/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

Por intermédio da Mensagem nº 560/2013, o governador do Estado enviou a esta

Casa o projeto de lei em epígrafe, que tem por objetivo dar denominação a escola

estadual de ensino médio localizada no Município de Governador Valadares.

A proposição foi publicada no  Diário do Legislativo de 2/11/2013 e distribuída às

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

Cabe a este órgão colegiado o exame preliminar da matéria quanto aos aspectos

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

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

Fundamentação

O Projeto  de Lei  nº  4.658/2013 tem por  escopo  dar  a  denominação de Escola

Estadual  Cecília  Meireles  à  escola  estadual  de  ensino  médio  localizada  na  Rua

Escumilha, nº 95, Bairro Turmalina, 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 disciplinamento jurídico por parte do estado membro.

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

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

2º, essa norma determina que a escolha 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
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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 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° 4.658/2013 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 19 de novembro de 2013.

Sebastião  Costa,  presidente  -  Dalmo  Ribeiro  Silva,  relator  -  Gustavo  Perrella  -

Adalclever Lopes - Luiz Henrique.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.659/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

O Projeto de Lei no 4.659/2013 dispõe sobre a instituição da Semana do Bebê no

calendário do Estado.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  2/11/2013  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 4.659/2013 tem como finalidade instituir, no âmbito do Estado, a

Semana do Bebê, a ser celebrada anualmente na terceira semana de maio, com o

desenvolvimento de atividades voltadas para a valorização das relações entre pais e

filhos.

Essa iniciativa tem apoio do Fundo das Nações Unidas para a Infância - Unicef -

como  estratégia  em  defesa  do  direito  à  sobrevivência  e  ao  desenvolvimento  de

crianças de até 6 anos. A ideia é incentivar o poder público a realizar uma grande

mobilização em favor da primeira infância.
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Com  relação  aos  aspectos  jurídicos,  a  Constituição  da  República,  no  art.  22,

enumera as matérias sobre as quais a União tem competência privativa para legislar;

e,  no art. 30, indica aquelas que, por versarem sobre questões de interesse local,

devem ser tratadas pelos municípios. Ao estado membro, segundo o § 1º do art. 25,

ficam reservados os temas que não se enquadrem no campo privativo da União ou do

município.

Como a instituição de data comemorativa não se encontra relacionada pela Carta

Magna  como matéria  reservada  à  União  ou  ao  município  em  sua  repartição  de

competências, cabe ao estado membro legislar sobre o assunto.

Ademais,  a  Constituição  Mineira,  ao  enumerar,  em  seu  art.  66,  as  matérias

legislativas de iniciativa privativa da Mesa da Assembleia e dos titulares dos Poderes

Executivo  e  Judiciário,  do  Ministério  Público  e  do  Tribunal  de  Contas,  não  faz

referência àquela de que trata o projeto sob comento. Portanto, a qualquer membro

deste  Parlamento  é  facultada  a  deflagração  do  processo  legislativo  no  caso  em

apreço.

Embora  não  haja  impedimento  à  tramitação  da  matéria,  sob  a  ótica  jurídico-

constitucional, alguns dispositivos da proposição suscitam questionamentos.

Inicialmente, não há um calendário oficial  de datas comemorativas no Estado, o

qual  é mencionado na ementa do projeto.  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 faz senão implementar o comando da

norma que instituiu a data comemorativa. Assim, torna-se dispensável mencionar a

inserção da data criada no calendário do Estado, uma vez que ele inexiste.

O art. 2º da proposição estabelece que as despesas decorrentes da aplicação da

futura lei correrão à conta de dotações orçamentárias próprias. Trata-se de comando

desnecessário,  uma  vez  que  todas  as  despesas  do  Estado  devem  estar,

obrigatoriamente, previstas na lei orçamentária.

Por fim, o art. 3º trata da regulamentação da futura lei pelo Poder Executivo, ato

que, em decorrência do inciso VII do art. 90 da Constituição do Estado, é uma das

atribuições do governador. Diante disso, torna-se também dispensável sua previsão
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legal.

À vista dessas considerações, apresentamos, ao final deste parecer, o Substitutivo

nº 1, com o objetivo de suprimir as impropriedades apontadas e adequar o texto à

técnica legislativa.

Conclusão

Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4.659/2013 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Institui a Semana Estadual do Bebê.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica instituída a Semana Estadual do Bebê, a ser celebrada anualmente na

terceira semana do mês de maio.

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

Sala das Comissões, 19 de novembro de 2013.

Sebastião Costa, presidente - Luiz Henrique, relator - Dalmo Ribeiro Silva - Gustavo

Perrella - Adalclever Lopes.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.666/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria da deputada Ana Maria Resende, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo instituir o Dia do Ciclista na Estado de Minas Gerais.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  7/11/2013  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 4.666/2013 tem como finalidade instituir no Estado o Dia do

Ciclista, a ser comemorado anualmente em 12 de dezembro. Determina, ainda, que

as solenidades comemorativas serão elaboradas com o apoio do Poder Executivo e

das demais instituições competentes.
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No  que  toca  aos  aspectos  jurídicos,  cumpre  esclarecer  que  a  Constituição  da

República, no art. 22, enumera as matérias sobre as quais a competência de legislar

está  reservada  privativamente  à  União;  e,  no  art.  30,  indica  aquelas  que,  por

versarem sobre questões de interesse local, devem ser tratadas pelos municípios. Ao

estado,  segundo teor  do § 1º  do art.  25,  ficam reservados os temas que não se

enquadram no campo privativo da União ou do município.

Como a instituição de data comemorativa não se encontra relacionada pela Carta

Magna  como matéria  reservada  à  União  ou  ao  município  em  sua  repartição  de

competências, cabe ao estado membro legislar sobre o assunto.

Ademais,  a  Constituição  Mineira,  ao  enumerar,  em  seu  art.  66,  as  matérias

legislativas de iniciativa privativa da Mesa da Assembleia e dos titulares dos Poderes

Executivo  e  Judiciário,  do  Ministério  Público  e  do  Tribunal  de  Contas,  não  faz

referência  àquela  consubstanciada  no  projeto  sob  comento.  Portanto,  a  qualquer

membro deste Parlamento é facultada a deflagração do processo legislativo no caso

em apreço.

É importante observar que tramita no Senado Federal o Projeto de Lei Federal nº

43, de 2008, que cria o Dia Nacional do Ciclista, a ser comemorado anualmente no

dia  19  de agosto,  para  prestar  homenagem ao  ciclista  e  biólogo Pedro  Davison,

morto, aos 25 anos, após ter sido atropelado por um automóvel no Eixo Rodoviário

Sul, em Brasília.

Em consonância  com  essa  iniciativa,  julgamos  pertinente  alterar  a  data  que  se

pretende dedicar ao ciclista no Estado para 19 de agosto, com a finalidade de somar

esforços para a promoção da bicicleta, como meio de transporte sustentável e viável,

e da necessidade de segurança no trânsito.

Além disso, observa-se que o art. 2º da proposição é dispensável, uma vez que o

governador  do  Estado  já  possui  a  competência  constitucional  de  dispor  sobre  a

organização e as atividades do Poder Executivo, conforme determina o inciso XIV do

art. 90 da Constituição Mineira. Para fazer os ajustes apontados, apresentamos, no

final deste parecer, o Substitutivo nº 1.

Conclusão

Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do
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Projeto de Lei nº 4.666/2013 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Institui o Dia Estadual do Ciclista.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica instituído o Dia Estadual do Ciclista, a ser comemorado anualmente no

dia 19 de agosto.

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

Sala das Comissões, 19 de novembro de 2013.

Sebastião Costa, presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Adalclever Lopes - Luiz

Henrique - Gustavo Perrella.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 575/2011

Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

Relatório

De autoria do deputado Alencar da Silveira Jr., o projeto de lei em tela dispõe sobre

o controle da reprodução de cães e gatos e dá outras providências.

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.

Em  cumprimento  do  disposto  no  art.  173,  §  2º,  do  Regimento  Interno,  foram

anexados  à  proposição,  por  tratarem  de  tema  semelhante,  o  Projeto  de  Lei  nº

2.085/2011, que dispõe sobre a eutanásia em animais no Estado de Minas Gerais e

dá  outras  providências,  o  Projeto  de  Lei  nº  2.086/2011,  que  dispõe  sobre  os

procedimentos de esterilização de animais domésticos no Estado de Minas Gerais e

dá outras providências, o Projeto de Lei nº 261/2011, que normatiza o controle da

eutanásia de cães portadores de leishmaniose visceral canina no Estado de Minas

Gerais,  o  Projeto  de  Lei  nº  4.272/2013,  que  institui  o  Programa  Estadual  de

Identificação e Controle da População de Cães e Gatos e dá outras providências,

todos de autoria do deputado Fred Costa, além do Projeto de Lei nº 2.738/2011, que

institui a Política Estadual de Controle da Natalidade de Cães e Gatos e dá outras

providências,  de  autoria  do  deputado  Sávio  Souza  Cruz,  e  do  Projeto  de  Lei  nº

2.206/2011, que dispõe sobre a regulamentação da eliminação da vida de cães e
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gatos e dá outras providências, de autoria do deputado Anselmo José Domingos.

Cabe agora a esta comissão emitir seu parecer, em cumprimento do disposto no

art. 188, combinado com o art. 102, VIII, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto sob análise objetiva promover o controle da reprodução de cães e gatos,

viabilizando e desenvolvendo programas que visem ao controle reprodutivo desses

animais e à promoção de medidas protetivas por meio de sua identificação, registro,

esterilização  cirúrgica  e  adoção,  além  de  campanhas  educacionais  para  a

conscientização pública acerca da relevância de tais atividades.

Em sua justificação, o autor da proposição alega que muitos municípios se utilizam

do método da captura, seguida da eliminação de cães e gatos encontrados nas vias

públicas,  como política  de  controle  de  zoonose  e  de  população  desses  animais,

quando deveriam praticar e incentivar o controle da população por meio da adoção de

procedimentos  de  recolhimento,  identificação,  esterilização  e  vacinação  desses

animais.

A Comissão de Constituição e Justiça, quando do exame da matéria, ressaltou que,

apesar de o controle público da reprodução de cães e gatos ser matéria que toca

sensivelmente  ao  interesse  local,  é  prerrogativa  da  legislação  estadual  o

estabelecimento de normas gerais para os municípios.

Sabe-se que a maioria dos centros urbanos enfrenta o problema de haver cães e

gatos mantidos sem controle, o que oferece riscos à saúde, à segurança pública, à

saúde  animal  e  ao  meio  ambiente.  Essa  realidade  cobra  do  poder  público  o

investimento em políticas de controle populacional desses animais. De acordo com a

Sociedade Mundial de Proteção Animais - WSPA -, a situação dos animais de rua é

hoje uma das questões de bem-estar animal mais visíveis em todo o mundo. Os cães

seriam os mais afetados pelo problema: pesquisas demonstram que, dos 500 milhões

de cachorros do mundo, aproximadamente 75% vivem nas ruas.

Em diversas localidades, o controle de zoonoses é feito por meio da captura e do

sacrifício dos animais. Era exatamente o que recomendava a Organização Mundial de

Saúde  -  OMS -  em  1973,  de  acordo  com  seu  Informe Técnico  nº  6;  todavia,  a

aplicação desse método em diversos países em desenvolvimento comprovou a sua
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ineficácia, uma vez que não gerava impacto significativo na propagação de zoonoses

ou  na  densidade  das  populações  caninas  -  por  ser  rápida  a  renovação  dessa

população, cuja sobrevivência se sobrepõe facilmente à sua eliminação. Diante dessa

constatação,  a  OMS  editou  novo  informe,  datado  de  1992,  no  qual  preconiza  a

educação da comunidade e o controle de natalidade de cães e gatos, juntamente com

a vigilância epidemiológica e da imunização, como elementos básicos de uma política

de controle de zoonoses (Informe Técnico OMS nº 8, de 1992).

Esse também é o entendimento da Organização Pan-americana de Saúde - Opas -,

que declara a ineficácia dos procedimentos de eliminação na diminuição dos casos

de raiva, afirmando, inclusive, que a incidência da doença teria aumentado no período

pesquisado.  Diante  disso,  a  organização recomenda o  método de esterilização e

devolução dos animais à comunidade de origem como o mais eficaz para o controle

das zoonoses.

O sacrifício de cães e gatos recolhidos pela Prefeitura de Belo Horizonte foi objeto

de discussão judicial e culminou com decisão do Superior Tribunal de Justiça - STJ -

no âmbito do Recurso Especial  nº  1.115.916-MG. Entenderam os ministros que é

possível  o sacrifício de cães e gatos apreendidos pelos agentes da administração

pública desde que o procedimento seja indispensável à proteção da saúde humana,

sendo vedada a utilização de métodos cruéis.

Sabe-se  que  o  bem-estar  de  cães  e  gatos  de  rua  é  limitado  pela  subnutrição,

doenças e susceptibilidade a acidentes, além de abusos e maus-tratos praticados por

seres humanos. Por vezes, os animais recolhidos pelos órgãos públicos responsáveis

pelo controle de zoonoses sofrem eutanásia por possuírem histórico de mordedura

injustificada ou por excederem a capacidade de adoção da sociedade.

De acordo com o Instituto Nina Rosa, referência em educação humanitária,  não

possuir  nenhuma  atividade  para  o  controle  de  populações  animais  e  iniciar  tal

processo pelo recolhimento de animais soltos nas ruas e por sua eliminação, além de

ser contraproducente, não ajuda a construir uma cultura de responsabilidades para

com os cães e gatos. O Instituto argumenta que muitas prefeituras implementam essa

atividade porque acham que terão um resultado mais rápido, o que seria uma falsa

impressão de se ter o problema resolvido. Para a entidade, seria como “enxugar a
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água  que  pinga  de uma goteira  e  não  consertar  o  cano.  Seria  apenas  tratar  os

sintomas de uma doença, e não curá-la”.

Diante  do  exposto,  vê-se  a  relevância  da  proposição,  e  de  todas  as  demais

anexadas a ela, na proteção da saúde humana em nosso Estado e na garantia do

bem-estar  de cães e gatos.  É  necessário garantir  ações voltadas para o controle

populacional de cães e gatos, por meio da adoção de procedimentos de recolhimento,

identificação,  esterilização  e  vacinação  desses  animais,  além  de  campanhas  de

conscientização acerca da importância da adoção desses procedimentos e, ainda,

acerca da guarda responsável.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 575/2011, no 1º

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

Justiça.

Sala das Comissões, 19 de novembro de 2013.

Duarte Bechir, presidente e relator - Lafayette de Andrada - Luzia Ferreira.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.649/2012

Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

Relatório

De autoria do governador do Estado, a proposição em epígrafe, encaminhada por

meio  da  Mensagem  nº  346/2012,  estabelece  os  limites  do  Monumento  Natural

Estadual  Pico  do  Ibituruna,  no  Município  de  Governador  Valadares,  e  dá  outras

providências.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 15/12/2012, foi a matéria preliminarmente

analisada pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,

constitucionalidade e legalidade com as Emendas nos 1 a 3, que apresentou.

Vem, agora, a proposição para receber parecer deste órgão colegiado, nos termos

do art. 188, combinado com o art. 102, VIII, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em exame estabelece os limites geográficos do Monumento Natural

Estadual Pico do Ibituruna, em cumprimento ao disposto no §1º do art. 84 do Ato das

Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado.
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Na mensagem em que encaminha a proposição a esta Casa,  o Governador  do

Estado ressalta a importância paisagística e ambiental do Pico do Ibituruna para os

habitantes da região do Vale do Rio Doce e destaca sua elevação à categoria de

Monumento  Natural  pela  Constituição  Estadual  de  1989.  Afirma,  ainda,  que  a

proposição  encaminhada  cumpre  com  o  disposto  no  §1º  do  art.  84  do  Ato  das

Disposições Constitucionais Transitórias, que atribui à lei a demarcação e definição

dos limites da referida unidade de conservação.

No  curso  de  sua  tramitação,  foram  anexados  à  proposição,  entre  outros,  os

seguintes documentos: “Proposta de criação do Monumento Natural Estadual Pico da

Ibituruna”, elaborada pelo Instituto Estadual de Florestas - IEF -; “Nota Técnica para

criação do Monumento Natural Estadual Pico da Ibituruna em Governador Valadares”,

elaborada pela Gerência de Criação e Implantação de Áreas Protegidas da Diretoria

de  Áreas  Protegidas  do  IEF;  e  “Ata  da  Reunião  de  esclarecimento  público  para

criação do Monumento Natural Estadual do Pico da Ibituruna”.

Tais documentos atestam a expressividade do Pico do Ibituruna como sítio natural

singular, de grande beleza cênica, compatível com a categoria monumento natural, do

grupo de proteção integral do Sistema Nacional de Unidades de Conservação.

O Pico do Ibituruna situa-se no Município de Governador Valadares, na bacia do

Rio  Doce,  onde  se  encontra  atualmente  a  Área  de  Proteção  Ambiental  -  APA -

Municipal Pico da Ibituruna e a Área de Proteção Especial Pico da Ibituruna - APE -,

instituída pelo Decreto nº 22.662, de 1983, que define como de proteção especial,

para preservação de mananciais  e do patrimônio histórico e paisagístico, área de

terreno situada no Pico do Ibituruna, Município de Governador Valadares.

Nos termos da Nota Técnica elaborada pelo IEF, os estudos técnicos realizados

para definir os limites da unidade de conservação partiram do atual perímetro da APE

Pico  da Ibituruna,  englobando-a  em sua quase totalidade,  e abrangendo  também

fragmentos  que se encontravam fora  dos  limites  da  APE,  buscando preservar  as

tipologias vegetais existentes na região e facilitando a identificação dos limites da

unidade.

Com a  delimitação proposta,  que  abrange 1.076,2111ha,  pretende-se  garantir  a

preservação dos recursos hídricos, necessários ao abastecimento de água da cidade
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de Governador Valadares, assim como assegurar a manutenção da biodiversidade

local, proporcionando corredores ecológicos e refúgios para a fauna local, além de

ordenar  o turismo já consolidado na área.  O projeto  de lei  em análise  apresenta

também  a  delimitação  da  zona  de  amortecimento  do  monumento  natural,  que

abrange as  porções da APE que não são formalmente  incluídas  no  perímetro  da

unidade de conservação e da APA Municipal Pico da Ibituruna. Com essa medida,

visa-se garantir a conservação da região do entorno da unidade.

A área abrangida pelos limites propostos no projeto em análise é considerada de

vulnerabilidade e prioridade de conservação no Zoneamento Ecológico e Econômico

do  Estado  de  Minas  Gerais.  Na  região,  registra-se  a  presença  de  espécies

vulneráveis  constantes  na  lista  de  espécies  da  fauna  ameaçadas  de  extinção,

conforme a Deliberação Normativa nº  147/2010, do Conselho Estadual  de Política

Ambiental, além da ocorrência de várias espécies de mamíferos de médio e grande

porte,  e  de  grande  riqueza  de  aves,  anfíbios  e  invertebrados.  Ademais,  a  área

apresenta  potencial  turístico  com  vocação  para  prática  de  voo  livre  (asa-delta  e

paraglider), escalada e turismo pedagógico.

Como se verifica, a delimitação do Monumento Natural Estadual Pico do Ibituruna

apresenta grande potencial para a proteção da biodiversidade e para o turismo no

Estado,  devendo  a  aprovação  do  projeto  em  pauta  repercutir  regionalmente,  na

região do Rio Doce, mas também em escala estadual e nacional, na medida em que

a unidade se integra ao Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza

e em que se estabelecem bases para  o  desenvolvimento  do  turismo ecológico e

relacionado com o voo livre.

Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade da proposição, apresentando as Emendas nos 1 a 3,

que corrigem erro material e promovem aprimoramentos relacionados com a técnica

legislativa. Por reconhecermos a relevância da iniciativa, somos por sua aprovação,

na forma proposta pela Comissão de Constituição e Justiça.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.649/2012, no 1º

turno, com as Emendas nos 1 a 3, apresentadas pela Comissão de Constituição e
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Justiça.

Sala das Comissões, 19 de novembro de 2013.

Duarte Bechir, presidente e relator - Lafayette de Andrada - Luzia Ferreira.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.309/2013

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 Dores de Campos o imóvel que

especifica.

A proposição foi publicada no Diário do Legislativo de 3/8/2013 e encaminhada às

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

Cabe a este órgão colegiado o exame preliminar da matéria quanto aos aspectos

jurídico, constitucional e legal, conforme estabelecem os arts. 102, III, “a”, e 188 do

Regimento Interno.

Em  3/9/2013,  a  relatoria  solicitou  fosse  o  projeto,  nos  termos  do  art.  301  do

Regimento Interno, encaminhado à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão -

Seplag -  a fim de que o órgão informasse esta Casa sobre a situação efetiva do

imóvel e se haveria algum óbice à transferência de domínio pretendida.

De posse da resposta, passamos ao exame da proposição.

Fundamentação

Trata o Projeto de Lei  nº  4.309/2013 de autorizar  o  Poder Executivo a doar  ao

Município de Dores de Campos o imóvel com área de 720m², situado na R. Francisco

Lopes, 40,  nesse Município, e registrado no Livro 3-C do Cartório de Registro de

Imóveis da Comarca de Prados.

O referido bem foi incorporado ao patrimônio do Estado em 1979, por doação da

Câmara Municipal de Dores de Campos, para o funcionamento da Escola Estadual

Randolfo Teixeira, municipalizada em 1998. Em 2005, foi cedido à administração local

para  o  funcionamento  da  Pré-Escola  Municipal  Branca  de  Neve,  transferida  para

prédio próprio em 2011. Atualmente, abriga o Centro de Referência de Assistência

Social - Cras - e necessita de reformas urgentes em suas instalações.

O art. 18 da Constituição Mineira exige autorização legislativa para a alienação de
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imóveis públicos. No plano infraconstitucional, o art. 17 da Lei Federal nº 8.666, de

1993, que regulamenta o art. 37, XXI, da Constituição da República e institui normas

para  licitações  e  contratos  da  administração  pública,  exige,  além  da  referida

autorização, a subordinação do contrato ao atendimento do interesse público.

Quanto a esse aspecto, o parágrafo único do art. 1º da proposição prevê que a área

será destinada à assistência social e à instalação de creche para crianças de até 3

anos  de  idade,  beneficiando  a  educação  na  primeira  infância  e  atendendo,

principalmente, as famílias menos favorecidas.

Ainda como garantia de que a transferência se fará para o bem da coletividade, o

art. 2º do projeto prevê que o imóvel retornará ao patrimônio do Estado se, findo o

prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe

tiver sido dada a destinação prevista.

Ressalte-se que a Seplag, por meio da Nota Técnica nº 780/2013, posicionou-se

favoravelmente à pretendida transferência de domínio, uma vez que a Secretaria de

Estado de Educação, órgão a que o bem está vinculado, não tem previsão para a

utilização do imóvel e que a transferência de domínio irá regularizar sua situação e

possibilitar que o município realize as melhorias necessárias.

Diante  dessas  considerações,  não  há  óbice  à  alienação  do  referido  imóvel  ao

Município de Dores de Campos. Entretanto, a fim de incluir os dados do registro do

imóvel e adequar o texto à técnica legislativa, apresentamos, ao final deste parecer, a

Emenda nº 1.

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 4.309/2013 com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao caput do art. 1º a seguinte redação:

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

Campos o imóvel com área de 720m² (setecentos e vinte metros quadrados), situado

na Rua Francisco Lopes, nº 40, nesse Município, e registrado sob o nº 723, a fls. 82

do Livro 3-C, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Prados.”.

Sala das Comissões, 19 de novembro de 2013.
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Sebastião Costa, presidente - Adalclever Lopes, relator - Dalmo Ribeiro Silva. - Luiz

Henrique - Gustavo Perrella

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.331/2013

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 Extrema o imóvel que especifica.

A proposição foi  publicada no  Diário do Legislativo de 3/8/2013 e distribuída às

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

Cabe a este órgão colegiado 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 27/8/2013, esta relatoria solicitou fosse o projeto, nos termos do art. 301 do

Regimento Interno, encaminhado à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão -

Seplag - para que o órgão informasse esta Casa sobre a situação efetiva do imóvel e

se há óbice à transferência de domínio pretendida.

De posse da resposta, passamos à análise da matéria.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.331/2013 tem por escopo autorizar o Poder Executivo a doar

ao Município de Extrema o imóvel com área de 616m², localizado na Rua Coronel

Antônio Cardoso Pinto, nesse Município, e registrado sob o nº 41, à fls. 15 do Livro nº

3, do Registro Geral de Imóveis da Comarca de Extrema.

Ressalte-se  que  o  referido  imóvel  foi  incorporado  ao  patrimônio  do  Estado por

doação daquele município, em 1957, para a instalação do fórum, do quartel policial e

da  cadeia  pública.  Apenas  o  fórum  funcionou  no  local  até  2010,  quando  a

municipalidade cedeu,  pelo  prazo de 30 anos,  outro prédio  para o funcionamento

desse  órgão  do  Poder  Judiciário.  Portanto,  o  Executivo  municipal  requer  a

propriedade do prédio antigo para destiná-lo ao funcionamento do Conservatório de

Música e do Centro de Artes de Extrema.

Para a transferência de domínio de patrimônio do Estado é importante observar o

art. 18 da Constituição Mineira e, no plano infraconstitucional, o art. 17 da Lei Federal
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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. O

primeiro  dispositivo  exige  autorização  legislativa  para  a  alienação  de  imóveis

públicos, e o segundo, além desse item, pressupõe a subordinação do contrato ao

atendimento do interesse público.

O  atendimento  a  esse requisito  está  previsto  no  parágrafo  único  do  art.  1º  da

proposição, que prevê a destinação do bem ao funcionamento do Conservatório de

Música e do Centro de Artes de Extrema.

Mesmo sendo o imóvel transferido a outro ente da Federação, o contrato deve ser

revestido de garantia, que, no caso em análise, está prevista no art. 2º do projeto, que

estabelece o retorno do bem ao patrimônio do doador se, findo o prazo de cinco anos

contados da lavratura da escritura pública de doação, lhe tiver sido dada destinação

diversa da prevista.

Cabe ressaltar que a Seplag, por meio da Nota Técnica nº 779/2013, manifestou-se

favoravelmente à alienação pretendida, uma vez que a transferência dos serviços

jurisdicionais para o novo endereço já foi concluída, que o Estado não tem projeto

para a utilização do imóvel  pleiteado e que a destinação que lhe será dada é de

grande importância para os moradores de Extrema.

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 4.331/2013, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 19 de novembro de 2013.

Sebastião Costa, presidente -  Gustavo Perrella,  relator -  Luiz Henrique -  Dalmo

Ribeiro Silva - Adalclever Lopes.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.415/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do deputado Lafayette de Andrada, o projeto de lei  em epígrafe visa

conceder prazo ao donatário do imóvel de que trata a Lei n° 18.938, de 10 de junho

de 2010, que autoriza a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais - Fhemig - a

doar ao Estado o imóvel que especifica.



1213
____________________________________________________________________________

A proposição foi publicada no  Diário do Legislativo de 29/8/2013 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.

Na reunião de 17/9/2013, o relator solicitou que o projeto fosse, nos termos do art.

301 do Regimento Interno, encaminhado à Fhemig, para que se manifestasse sobre a

alteração pretendida.

De posse da resposta, passamos à análise da proposição.

Fundamentação

A Lei nº 18.938, de 10/6/2010, autoriza a Fundação Hospitalar do Estado de Minas

Gerais - Fhemig - a doar ao Estado imóvel com área de 61.000m², situado no lugar

denominado Centro Hospitalar  Psiquiátrico de Barbacena, nesse Município, para a

construção  do  Centro  de  Reintegração  Social  da  Associação  de  Proteção  e

Assistência  aos  Condenados  -  Apac  -  de  Barbacena.  O  art.  2º  dessa  norma

estabelece que o imóvel reverterá ao patrimônio da Fhemig se, findo o prazo de três

anos contados do registro da escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a

destinação prevista.

O Projeto de Lei nº 4.415/2013 pretende conceder ao donatário do imóvel de que

trata a referida lei o prazo de 10 anos, contados da data de publicação da nova lei,

para  a  execução  das  obras  destinadas  à  construção do Centro  de  Reintegração

Social da Apac de Barbacena. No art. 2°, a proposição determina que o bem reverterá

ao  patrimônio  do  doador  se,  findo  esse  novo  prazo,  não  lhe  tiver  sido  dada  a

destinação estabelecida; e, em decorrência disso, revoga, no art. 3°, a cláusula de

reversão anterior, estabelecida no art. 2° da Lei n° 18.938, de 2010.

Em sua exposição de motivos, o autor da matéria ressaltou a importância da dilação

do prazo para a construção do Centro de Reintegração Social da Apac de Barbacena,

iniciativa que, de acordo com a política atual do governador do Estado e do Tribunal

de Justiça, vai possibilitar a recuperação e reintegração social de ex-detentos dos

regimes aberto, semiaberto e fechado.

Saliente-se,  que  a  proteção  do  interesse  coletivo  é  princípio  de  observância
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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.

Cabe  ressaltar  que  a  Secretaria  de  Estado  de  Casa  Civil  e  de  Relações

Institucionais enviou a nota técnica de 30/10/2013, em que a Fhemig declara não

vislumbrar óbice algum à concessão do prazo previsto no projeto de lei em exame.

Assim, apresentamos, na parte conclusiva deste parecer, a Emenda nº 1, com o

objetivo de corrigir um equívoco constante do art. 2º da proposição, uma vez que será

o  doador  que  terá  o  imóvel  reincorporado  a  seu  patrimônio  em  caso  de  não

cumprimento da finalidade da doação, ou seja, a Fhemig, e não o Estado.

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 4.415/2013 com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1

Substitua-se, no art. 2º, a expressão “do Estado” pela expressão “da Fhemig”.

Sala das Comissões, 19 de novembro de 2013.

Sebastião  Costa,  presidente  e relator  -  Luiz Henrique -  Gil  Pereira  -  Adalclever

Lopes - Dalmo Ribeiro Silva.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.441/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

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

Mensagem  nº  517/2013,  o  projeto  de  lei  em  análise  “extingue  o  Departamento

Estadual de Telecomunicações - Detel - e dá outras providências”.

Publicado  no  Diário  do  Legislativo de  31/8/2013,  foi  o  projeto  distribuído  às

Comissões de Constituição e Justiça,  de Administração Pública e de  Fiscalização

Financeira e Orçamentária.
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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  análise,  originalmente,  pretendia  extinguir  a  autarquia

Departamento  Estadual  de  Telecomunicações  -  Detel  -,  transferindo  as  suas

competências para a Fundação Cultural e Educativa TV Minas.

Conforme  justifica  o  governador  do  Estado,  na  exposição  de  motivos  que

acompanha  a  proposição,  “o  projeto  de  lei  compõe  um  abrangente  conjunto  de

medidas administrativas para a redução de custos e a racionalização da máquina

pública  do  Poder  Executivo”.  Ressalta  ainda  que  “a  proposta  não  importará  em

redução  do  comprometimento  do  governo  do  Estado  com  as  políticas  públicas

específicas  da  área  tampouco  prejuízo  no  alcance  das  metas  e  dos  resultados

pactuados com a população”.

Por meio da Mensagem nº 568/2013, o governador do Estado apresentou proposta

de  substitutivo  ao  projeto.  Nele  a  referida  autarquia  deixa  de  ser  extinta,  sendo

apenas reduzidas as suas competências para as matérias referentes à repetição e à

retransmissão de sinais de televisão.

As competências do Detel relacionadas à telefonia rural, à comunicação de dados e

à radiodifusão sonora e  às  comunicações oficiais  e às centrais  de  comunicações

privativas  do  Estado  passam  a  ser  transferidas,  respectivamente,  à  Fundação

Ruralminas, à Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - Sectes

- e à Fundação TV Minas.

O aludido substitutivo propõe, também, a reformulação da estrutura orgânica básica

do Detel; a modificação de sua vinculação para a Secretaria de Estado de Cultura; a

extinção  e  a  transferência  de  cargos  de  provimento  em comissão e  gratificações

temporárias estratégicas do Detel para a Fundação TV Minas.

Além disso, mantém-se a criação de um cargo de diretor no quadro de cargos de

provimento em comissão da administração superior da Fundação TV Minas.

As  carreiras  de  Auxiliar  Administrativo  de  Telecomunicações,  Assistente

Administrativo de Telecomunicações e Gestor de Telecomunicações, a que se referem
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os incisos XVII, XVIII e XX do art. 1º da Lei nº 15.468, de 13 de janeiro de 2005,

passam a compor o Grupo de Atividades de Cultura, de que trata a Lei nº 15.467, de

13 de janeiro de 2005 (art. 9º). Os cargos das referidas carreiras serão lotados na

Fundação TV Minas e serão extintos com a vacância.

No que toca aos aspectos jurídicos da proposição em análise, temos a destacar que

se trata de matéria afeta à organização administrativa do Poder Executivo. O projeto

observa, dessa forma, a norma insculpida na alínea “e” do inciso III do art.  66 da

Constituição  Estadual,  que  inclui  entre  as  matérias  de  iniciativa  privativa  do

governador do Estado a criação, a extinção e a estruturação de Secretaria de Estado

e entidade da administração indireta.

Com  a  finalidade  de  adequar  a  proposição  às  normas  constitucionais  e  legais

vigentes,  bem  como  à  técnica  legislativa,  apresentamos,  ao  final  do  parecer,  o

Substitutivo nº 1, o qual contempla as modificações propostas pelo governador na

Mensagem nº 568/2013.

Retiramos  do  substitutivo  o  dispositivo  que  criava  cargos  de  provimento  em

comissão para a Sectes e  o deslocamos para o  PL nº  4.440/2013,  em razão de

implicar  alteração  no  quadro  de  cargos  de  provimento  em  comissão  da  referida

secretaria. Por razões de técnica legislativa, deixamos a modificação do art. 81 da Lei

Delegada nº 180, de 2011, referente às competências da Fundação Ruralminas, para

ser realizada apenas no PL nº 4.439/2013.

O projeto deve ainda obediência ao disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal -

Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000. A propósito, informamos

que  a  adequação  dos  dados  apresentados  aos  comandos  dessa  lei  será,  no

momento  oportuno,  analisada  pela  Comissão  de  Fiscalização  Financeira  e

Orçamentária.

Conclusão

Pelas  razões  expostas,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e

legalidade do Projeto de Lei nº 4.441/2013 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir

redigido.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Altera  a  vinculação  e  a  estrutura  orgânica  do  Departamento  Estadual  de
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Telecomunicações de Minas Gerais - Detel-MG - e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica acrescentada ao inciso IV do art. 12 da Lei Delegada nº 179, de 1º de

janeiro de 2011, a seguinte alínea "f":

“Art. 12 - (...)

IV - (…)

f) Departamento Estadual de Telecomunicações de Minas Gerais - Detel-MG.”.

Art. 2º - O art. 165 da Lei Delegada nº 180, de 20 de janeiro de 2011, passa a

vigorar com a seguinte redação:

“Art. 165 - O Departamento Estadual de Telecomunicações de Minas Gerais - Detel-

MG -, a que se refere a alínea “f” do inciso IV do art. 12 da Lei Delegada nº 179, de

2011, tem por finalidade executar e fiscalizar a política estadual de telecomunicações

formulada pela Secretaria de Estado de Cultura, competindo-lhe elaborar e executar

plano,  programa e projetos  referentes à repetição e à retransmissão de sinais  de

televisão.”.

Art. 3º - O art. 166 da Lei Delegada nº 180, de 2011, passa a vigorar com a seguinte

redação:

“Art. 166 - O Detel-MG tem a seguinte estrutura orgânica básica:

I - Direção Superior:

a) Diretor-Geral;

II - Unidades Administrativas:

a) Gabinete;

b) Diretoria de Manutenção.

Parágrafo  único  -  A Secretaria  de  Estado de  Cultura  prestará  apoio  logístico  e

operacional para o funcionamento do Detel-MG.”.

Art. 4º - Fica acrescentado ao art. 91 da Lei Delegada nº 180, de 2011, o seguinte

inciso IX, passando o inciso IX a vigorar como inciso X:

“Art. 91 - (...)

IX - elaborar e executar plano, programa e projetos referentes à comunicação de

dados;”.

Art. 5º - Fica acrescentado ao inciso II do art. 113 da Lei Delegada nº 180, de 2011,
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a seguinte alínea "f":

“Art. 113 - (...)

II - (...)

f)  a  autarquia  Departamento  Estadual  de  Telecomunicações  de  Minas  Gerais  -

Detel-MG.”.

Art. 6º - O caput do art. 118 da Lei Delegada nº 180, de 2011, passa a vigorar com a

seguinte  redação,  ficando  acrescentados  ao  artigo  os  seguintes  incisos  V  a  VII,

passando o inciso V a vigorar como inciso VIII:

“Art. 118 - A Fundação TV Minas - Cultural e Educativa - TV Minas -, a que se refere

a alínea “c” do inciso IV do art. 12 da Lei Delegada nº 179, de 2011, tem por finalidade

formular,  executar e fiscalizar a política estadual  de telecomunicações,  bem como

promover,  por  meio  da  televisão  e  sem  fins  comerciais,  a  difusão  de  atividades

culturais, a promoção da cidadania e a integração do Estado, em consonância com as

diretrizes estabelecidas pela SEC, competindo-lhe:

(...)

V - elaborar e executar plano, programa e projetos referentes à radiodifusão sonora,

bem como os referentes às comunicações oficiais e às centrais de comunicações

privativas do Estado;

VI  -  promover  processo  de  licitação  para  aquisição,  arrendamento  mercantil,

locação  e  alienação  de  equipamentos  e  material  utilizado  em  telecomunicações,

destinado a órgão público da administração direta;

VII  -  prestar  serviços  de  assessoria  em  engenharia  de  telecomunicações  aos

órgãos e entidades da administração pública, em todas as fases de execução de

programa de telecomunicações;”.

Art. 7º - A Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - Sectes -

sucederá  o  Detel-MG  nos  contratos,  convênios  e  demais  direitos  e  obrigações

relativos à comunicação de dados.

Parágrafo  único  -  Ficam  transferidos  para  a  Sectes  os  arquivos,  as  cargas

patrimoniais, a execução dos contratos, convênios, acordos e outras modalidades de

ajustes relativos à comunicação de dados celebrados pelo Detel-MG até a data da

publicação desta lei.
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Art. 8º - A Fundação TV Minas sucederá o Detel-MG nos contratos, convênios e

demais direitos e obrigações relativos à radiodifusão sonora, bem como os referentes

às comunicações oficiais e às centrais de comunicações privativas do Estado.

Parágrafo único - Ficam transferidos para a Fundação TV Minas os arquivos, as

cargas  patrimoniais,  a  execução  dos  contratos,  convênios,  acordos  e  outras

modalidades de ajustes relativos à radiodifusão sonora, bem como os referentes às

comunicações oficiais e às centrais de comunicações privativas do Estado celebrados

pelo Detel-MG até a data da publicação desta lei.

Art.  9º  -  A  Fundação  Rural  Mineira  -  Ruralminas  -  sucederá  o  Detel-MG  nos

contratos, convênios e demais direitos e obrigações relativos à telefonia rural.

Parágrafo  único  -  Ficam transferidos  para  a Ruralminas os  arquivos,  as  cargas

patrimoniais, a execução dos contratos, convênios, acordos e outras modalidades de

ajustes relativos à telefonia rural celebrados pelo Detel-MG até a data da publicação

desta lei.

Art.  10  -  Ficam  extintos  os  seguintes  cargos  de  provimento  em  comissão  e

Gratificações  Temporárias  Estratégicas  do  Detel-MG,  constantes  no  item  V.4  do

Anexo  V  da  Lei  Delegada  nº  175,  de  26  de  janeiro  de  2007,  considerados  as

alterações e os remanejamentos efetuados nos termos dos arts. 14 e 24 da referida

lei delegada:

I - cargos da Administração Superior:

a) um cargo de Vice-Diretor Geral;

b) dois cargos de Diretor;

II - cargos do Grupo de Direção e Assessoramento da administração autárquica e

fundacional do Poder Executivo - DAI:

a) dois DAI-3;

b) dois DAI-4;

c) dezessete DAI-10;

d) um DAI-11;

e) dez DAI-13;

f) dois DAI-17;

g) um DAI-19;
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h) um DAI-20.

III - Gratificações Temporárias Estratégicas:

a) seis GTEI-1;

b) uma GTEI-2.

Art.  11 -  Ficam transferidos para a Fundação TV Minas os seguintes cargos de

provimento em comissão do Grupo de Direção e Assessoramento da administração

autárquica  e  fundacional  do  Poder  Executivo-  DAI  -  e  Gratificações  Temporárias

Estratégicas - GTE - do Detel-MG, a que se refere o item V.4 do Anexo V da Lei

Delegada  nº  175,  de  2007,  considerados  as  alterações  e  os  remanejamentos

efetuados nos termos dos arts. 14 e 24 da referida lei delegada:

I - do Grupo de Direção e Assessoramento - DAI:

a) dois DAI-4;

b) quatro DAI-10;

c) dois DAI-13;

II - Gratificações Temporárias Estratégicas:

a) cinco GTEI-1;

b) duas GTEI-2;

c) uma GTEI-4.

Art. 12 - Fica criado, no quadro de cargos de provimento em comissão da Fundação

TV Minas, um cargo de Diretor.

Art.  13  -  Os  cargos  e  Gratificações  Temporárias  Estratégicas  criados,  lotados,

transferidos e extintos por esta lei serão identificados em decreto.

Art. 14 - Em função do disposto nos arts. 10 a 12 desta lei, os itens V.4 e V.33 do

Anexo V da Lei Delegada nº 175, de 2007, passam a vigorar na forma do Anexo I

desta lei, considerados as alterações e os remanejamentos efetuados nos termos dos

arts. 14 e 24 da referida lei delegada.

Art.  15 -  As carreiras de Auxiliar  Administrativo de Telecomunicações, Assistente

Administrativo de Telecomunicações e Gestor de Telecomunicações, a que se referem

os incisos XVII, XVIII e XX do art. 1º da Lei nº 15.468, de 13 de janeiro de 2005,

passam a compor o Grupo de Atividades de Cultura, de que trata a Lei nº 15.467, de

13 de janeiro de 2005.
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§ 1º - Os cargos das carreiras a que se referem o caput passam a ser lotados na

Fundação TV Minas e serão extintos com a vacância.

§ 2º - Os servidores ocupantes dos cargos de provimento efetivo e detentores de

função pública das carreiras a que se refere o caput lotados no Detel-MG na data de

publicação desta lei ficam transferidos para o quadro de pessoal da Fundação TV

Minas.

Art. 16 - Ficam acrescentados ao art. 1º da Lei nº 15.467, de 2005, os seguintes

incisos XVII, XVIII e XIX:

“Art. 1º - (…)

XVII - Auxiliar Administrativo deTelecomunicações;

XVIII - Assistente Administrativo de Telecomunicações;

XIX - Gestor de Telecomunicações.”.

Art. 17 - Ficam acrescentadas ao inciso III do art. 3º da Lei nº 15.467, de 2005, as

seguintes alíneas “d”, “e” e “f”:

“Art. 3º - (...)

III - (...)

d) Auxiliar Administrativo de Telecomunicações;

e) Assistente Administrativo de Telecomunicações;

f) Gestor de Telecomunicações;”.

Art.  18 -  O art.  13 da Lei  nº  15.467, de 2005,  passa a vigorar com a seguinte

redação:

“Art.  13  -  Não haverá  ingresso nas  carreiras  de Auxiliar  de  Cultura,  Auxiliar  de

Gestão Artística, Auxiliar de Gestão, Proteção e Restauro, Auxiliar Administrativo de

Telecomunicações,  Assistente  Administrativo  de  Telecomunicações  e  Gestor  de

Telecomunicações.”.

Art. 19 - Ficam acrescentados ao Anexo I da Lei nº 15.467, de 2005, os itens I.1.7,

I.1.8 e I.1.9, na forma do Anexo II desta lei.

Art. 20 - Ficam acrescentados ao Anexo II da Lei nº 15.467, de 2005, os itens II.1.7,

II.1.8 e II.1.9, na forma do Anexo III desta lei.

Art. 21 - O item III.1 do Anexo III da Lei nº 15.467, de 2005, passa a vigorar na

forma do Anexo IV desta lei.
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Art. 22 - Ficam acrescentados ao Anexo VII da Lei nº 15.961, de 30 de dezembro de

2005, os subitens VII.1.7, VII.1.8 e VII.1.9, na forma do Anexo V desta lei, atualizados

em função dos reajustes concedidos até a data de publicação desta lei.

Art. 23 - Ficam revogados:

I - da Lei nº 15.468, de 13 de janeiro de 2005:

a) os incisos XVII, XVIII e XX do art. 1º;

b) o inciso VI do art. 3º;

c) o item I.6 do Anexo I;

d) o item II.6 do Anexo II;

e) o item III.5 do Anexo III;

II - o item VIII.6 do Anexo VIII da Lei nº 15.961, de 2005;

III - a alínea “d” do inciso VII do art. 12 da Lei Delegada nº 179, de 2011;

IV - a alínea “a” do inciso II do art. 159 da Lei Delegada nº 180, de 2011.

Art. 24 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a

partir de 1º de janeiro de 2014.

Sala das Comissões, 19 de novembro de 2013.

Sebastião Costa, presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Adalclever Lopes - Luiz

Henrique - Gustavo Perrella.

ANEXO I

(a que se refere o art. 14 da Lei nº , de de de 2013)

“ANEXO V

(a que se referem o § 3º do art. 2º e os arts. 10, 11, 16, 17 e 18 da

Lei Delegada nº 175, de 26 de janeiro de 2007)

Quantitativo de Cargos de Provimento em Comissão, de Funções Gratificadas

Específicas e de Gratificações Temporárias Estratégicas Criadas e Extintas e sua

Correlação

(...)

V.4 - Departamento Estadual de Telecomunicações de Minas Gerais - Detel-MG

V.4.1 - Cargos em Comissão da Administração Superior

* - O Quantitativo de Cargos em Comissão da Administração Superior foi publicado

no Diário do Legislativo, de 20.11.2013.



1223
____________________________________________________________________________

V.4.2 - Quantitativo de Cargos de Provimento em Comissão do Grupo de Direção e

Assessoramento - DAI

* - O Quantitativo de Cargos de Provimento em Comissão do Grupo de Direção e

Assessoramento - DAI foi publicado no Diário do Legislativo, de 20.11.2013.

(...)

V.33 - Fundação TV Minas Cultural e Educativa - TV Minas

V.33.1 - Cargos em Comissão da Administração Superior

* - O Quantitativo de Cargos em Comissão da Administração Superior foi publicado

no Diário do Legislativo, de 20.11.2013.

V.33.2 - Quantitativo de Cargos de Provimento em Comissão do Grupo de Direção e

Assessoramento - DAI

* - O Quantitativo de Cargos de Provimento em Comissão do Grupo de Direção e

Assessoramento - DAI foi publicado no Diário do Legislativo, de 20.11.2013.

Funções Gratificadas - FGI

*  -  O  Quantitativo  de  Funções  Gratificadas  -  FGI  foi  publicado  no  Diário  do

Legislativo, de 20.11.2013.

Gratificações Temporárias Estratégicas - GTE

* - O Quantitativo de Gratificações Temporárias Estratégicas - GTE foi publicado no

Diário do Legislativo, de 20.11.2013.

ANEXO II

(a que se refere o art. 19 da Lei nº , de de de 2013)

“ANEXO I

(a que referem os arts. 1º, 25, 26, 28, 29, 31, 34, 36, 37, 41, 43 e 45

da Lei nº 15.467, de 13 de janeiro de 2005)

Estrutura das Carreiras do Grupo de Atividades de Cultura

I.1 - SEC, FAOP e TV Minas:

(...)

I.1.7 - Auxiliar Administrativo de Telecomunicações

Carga horária semanal de trabalho: 30 horas

*  -  A Estrutura  da  Carreira  de  Auxiliar  Administrativo  de  Telecomunicações  foi

publicada no Diário do Legislativo, de 20.11.2013.
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I.1.8 - Assistente Administrativo de Telecomunicações

Carga horária semanal de trabalho: 30 ou 40 horas

* - A Estrutura da Carreira de Assistente Administrativo de Telecomunicações foi

publicada no Diário do Legislativo, de 20.11.2013.

I.1.9 - Gestor de Telecomunicações

Carga horária semanal de trabalho: 30 ou 40 horas

* - A Estrutura da Carreira de Gestor de Telecomunicações foi publicada no Diário

do Legislativo, de 20.11.2013.

ANEXO III

(a que se refere o art. 20 da Lei nº , de de de 2013)

“ANEXO II

(a que se refere o art. 4º da Lei nº 15.467, de 13 de janeiro de 2005)

ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS DAS CARREIRAS DO GRUPO DE ATIVIDADE DE

CULTURA

II.1 - SEC, FAOP e TV Minas

(...)

II.1.7 - Auxiliar Administrativo de Telecomunicações: exercer tarefas auxiliares nas

áreas de administração e engenharia de radiodifusão e telecomunicações, bem como

executar tarefas de apoio operacional nas áreas de administração, serviços gerais e

transportes.

II.1.8 - Assistente Administrativo de Telecomunicações: exercer atividades de apoio

técnico-administrativo nas áreas de administração e  engenharia de radiodifusão e

telecomunicação.

II.1.9 - Gestor de Telecomunicações: exercer atividades de gestão, planejamento,

elaboração,  análise,  execução,  coordenação  e  controle  técnico  de  programas  e

projetos de engenharia de radiodifusão e telecomunicações, bem como nas áreas de

administração, direito, ciências contábeis e econômicas e comunicação.”.

ANEXO IV

(a que se refere o art. 21 da Lei nº , de de de 2013)

“ANEXO III

(a que se refere o § 5º do art. 48 da Lei nº 15.467, de 13 de janeiro de 2005)
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QUANTITATIVO DE CARGOS RESULTANTES DE EFETIVAÇÃO PELA EMENDA À

CONSTITUIÇÃO Nº 49, DE 2001, E DE FUNÇÕES PÚBLICAS NÃO EFETIVADAS

III.1 - SEC, FAOP e TV Minas

* - O Quantitativo de Cargos da SEC, FAOP e TV Minas foi publicado no Diário do

Legislativo, de 20.11.2013.

ANEXO V

(a que se refere o art. 22 da Lei nº ............, de ........ de ....................... de 2013)

“ANEXO VII

(a que se refere o inciso VII do art. 1º da Lei nº 15.961, de 30 de dezembro de 2005)

TABELAS DE VENCIMENTO BÁSICO DOS SERVIDORES DAS

CARREIRAS DO GRUPO DE ATIVIDADES DE CULTURA

VII.1 - TABELAS DE VENCIMENTO BÁSICO DAS CARREIRAS DA SECRETARIA

DE ESTADO DE CULTURA - SEC -,  FUNDAÇÃO DE ARTE DE OURO PRETO -

FAOP - E FUNDAÇÃO CULTURAL E EDUCATIVA TV MINAS

(...)

VII.1.7 - Carreira de Auxiliar Administrativo de Telecomunicações

Carga horária: 30 horas

*  -  A  Tabela  de  Vencimento  Básico  da  Carreira  de  Auxiliar  Administrativo  de

Telecomunicações foi publicada no Diário do Legislativo, de 20.11.2013.

VII.1.8 - Carreira de Assistente Administrativo de Telecomunicações

Carga horária: 30 horas

*  -  A Tabela  de  Vencimento  Básico  da  Carreira  de  Assistente Administrativo  de

Telecomunicações,  carga  horária  30  horas  semanais,  foi  publicada  no  Diário  do

Legislativo, de 20.11.2013.

Carga horária: 40 horas

*  -  A Tabela  de  Vencimento  Básico  da  Carreira  de  Assistente Administrativo  de

Telecomunicações,  carga  horária  40  horas  semanais,  foi  publicada  no  Diário  do

Legislativo, de 20.11.2013.

VII.1.9 - Carreira de Gestor de Telecomunicações

Carga horária: 30 horas

* - A Tabela de Vencimento Básico da Carreira de Gestor de Telecomunicações,
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carga  horária  30  horas  semanais,  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo,  de

20.11.2013.

Carga horária: 40 horas

* - A Tabela de Vencimento Básico da Carreira de Gestor de Telecomunicações,

carga  horária  40  horas  semanais,  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo,  de

20.11.2013.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.563/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do deputado Sávio Souza Cruz, a proposição em epígrafe “altera o art.

3º 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”.

Publicado  no  Diário  do  Legislativo de  3/10/2013,  foi  o  projeto  distribuído  às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça  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, consoante dispõe o art. 102, III, “a”, do mencionado

Regimento.

Fundamentação

O projeto em comento tem o propósito de alterar o art. 3º 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, de modo a conferir aos estabelecimentos fabricantes de placas

e  tarjetas  para  veículos  automotores  o  mesmo  tratamento  ofertado  às  clínicas

médicas e psicológicas.

Nesse sentido, a proposição visa à inclusão de parágrafo único no art. 3º da Lei nº

20.805,  de  2013,  permitindo  o  credenciamento  de  estabelecimento  comercial

fabricante de placas e tarjetas para veículos automotores nos municípios com menos
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de 40 mil eleitores.

O autor explica que a apresentação da proposição tem por finalidade garantir aos

fabricantes de placas e tarjetas para veículos automotores a mesma oportunidade

que  a  lei  atual  oferece  às  clínicas  médicas  e  psicológicas,  possibilitando,  dessa

forma,  que  pequenos  empresários  possam  desenvolver  a  referida  atividade  em

municípios menos populosos.

No que diz respeito aos aspectos constitucionais,  não há óbice à tramitação da

proposição. A matéria não está arrolada entre aquelas em que a Constituição deferiu

competência ao chefe do Poder Executivo, ao presidente do Tribunal de Justiça, ao

presidente do Tribunal de Contas ou à Mesa da Assembleia para, privativamente,

iniciar o processo legislativo.

É importante destacar que, embora controversa a disciplina por lei de matéria de

cunho eminentemente administrativo, relativa a trânsito e transporte, a Lei nº 20.805,

de 2013, encontra-se em vigor em nosso ordenamento jurídico e goza de presunção

de constitucionalidade. Dessa forma, mostra-se viável a sua alteração por projeto de

lei de iniciativa parlamentar.

Por meio da alteração proposta no projeto, estende-se o tratamento legal conferido

às clínicas médicas e psicológicas - que permite o credenciamento de uma clínica nos

municípios com menos de 40 mil eleitores - aos fabricantes de placas e tarjetas para

veículo automotor, facilitando o acesso da população ao referido serviço, bem como

atendendo aos princípios constitucionais da isonomia e da razoabilidade.

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 4.563/2013.

Sala das Comissões, 19 de novembro de 2013.

Sebastião Costa , presidente - Adalclever Lopes, relator - Dalmo Ribeiro Silva - Luiz

Henrique - Gustavo Perrella.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.628/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

Por intermédio da Mensagem nº 543/2013, o governador do Estado enviou a esta
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Casa o projeto de lei em epígrafe, que visa alterar o art. 1º da Lei nº 16.648, de 5 de

janeiro de 2007, e revogar a Lei nº 20.830, de 1º de agosto de 2013.

A proposição foi publicada no Diário do Legislativo de 25/10/2013 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

A Lei nº 16.648, de 5/1/2007, em sua forma original, autoriza o Poder Executivo a

permutar imóvel de sua propriedade, com área de 2.000m2, situado na Rua Carmelita

Carvalho Garcia, no Município de Cana Verde, por imóvel com área de 2.000m2, a

ser desmembrado dos imóveis registrados sob os nºs 8.954 e 8.955, a fls. 1 do Livro

2, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Perdões, situados no Município

de Cana Verde, de propriedade de particulares.

Em 1º/8/2013,  foi  publicada a Lei  nº  20.830, com a finalidade de alterar  aquela

norma,  a  fim  de  corrigir  erro  material  constante  nos  dados  da  área  a  ser

desmembrada,  pois  o  imóvel  de  propriedade  de  particulares  do  qual  seria

desmembrada a área para a permuta estaria registrado apenas sob o nº 8.954.

Entretanto, essa alteração foi equivocada, pois o imóvel em que se encontra a área

a  ser  permutada está  registrado sob  o  nº  8.955.  Para  a  efetivação  da  alienação

pretendida, o Projeto de Lei nº 4.628/20103 promove nova alteração do art. 1º da Lei

nº 16.648, de 2007, e, em decorrência disso, revoga a Lei nº 20.830, de 1º de agosto

de 2013.

É  importante  ressaltar  que  a  proteção  do  interesse  coletivo  é  princípio  de

observância obrigatória pela administração do Estado, pois, no trato da coisa pública,

prepondera o que é conveniente para a coletividade. No caso em análise, como se

apurou  na tramitação do Projeto  de  Lei  nº  3.100/2006,  que deu origem à  Lei  nº

16.648, a permuta atende ao interesse público, razão pela qual se faz necessária a

alteração da norma, a fim de que ela possa se realizar.

Diante  de  tais  considerações,  não  há  óbice  à  tramitação  do  projeto  de  lei  em

análise.
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Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 4.628/2013 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 19 de novembro de 2013.

Sebastião Costa, presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Gustavo Perrella - Luiz

Henrique - Adalclever Lopes.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 425/2011

Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte

Relatório

De autoria do deputado Sargento Rodrigues e resultante do desarquivamento do

Projeto de Lei nº 2.669/2008, a proposição em estudo dispõe sobre a divulgação do

direito à gratuidade de serviços bancários considerados essenciais na forma do art. 2º

da  Resolução  nº  3.518,  de  2007,  do  Banco  Central  do  Brasil,  no  âmbito  das

repartições públicas estaduais do Estado.

A  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  concluiu  por  sua  juridicidade,

constitucionalidade e legalidade na forma do Substitutivo nº 1, que apresentou.

A Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte opinou pela aprovação da

matéria na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e

Justiça.

Retorna o projeto a esta comissão para receber parecer no 2º turno, nos termos do

art. 189 do Regimento Interno.

Segue anexa a redação do vencido, que integra este parecer.

Fundamentação

O projeto em comento obriga os órgãos públicos estaduais a reservar espaço em

locais  de  maior  circulação  de  pessoas  para  a  afixação  de  cartazes  ou  similares

contendo  explicação  sobre  a  proibição  da  cobrança  de  tarifas  bancárias  pela

prestação dos serviços bancários considerados essenciais, nos termos da Resolução

nº 3.518, de 2007, do Banco Central do Brasil.

O projeto sofreu modificações ao ser analisado em 1º turno pelas comissões, com o

intuito de corrigir os problemas levantados e de efetuar necessárias adequações à

técnica legislativa, para que fossem definidas, com mais clareza, as obrigações dos
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órgãos públicos estaduais  sobre  a  divulgação do direito  à gratuidade de serviços

bancários considerados essenciais.

Nesta  fase  regimental,  revisamos  todas  as  etapas  do  turno  anterior  e  não

encontramos nenhuma inconsistência que prejudicasse a aprovação da proposição.

Sendo assim, não havendo inovação legislativa posterior à votação do projeto no 1º

turno, nesta comissão, permanecemos com o nosso entendimento sobre a matéria.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação, no 2º turno, do Projeto de Lei nº

425/2011 na forma do vencido no 1° turno, a seguir redigido.

Sala das Comissões, 19 de novembro de 2013.

Rômulo Veneroso, Presidente - Liza Prado, relatora - Duarte Bechir.

PROJETO DE LEI Nº 425/2012

(Redação do Vencido)

Dispõe sobre a divulgação, no âmbito das repartições públicas estaduais, do direito

à gratuidade de serviços bancários considerados essenciais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º - Os órgãos públicos do Estado ficam obrigados a reservar espaços, em

locais de maior circulação de pessoas, para a afixação de cartazes ou avisos que

contenham  informação  sobre  a  vedação  de  cobrança  de  tarifas  bancárias  pela

prestação dos serviços considerados essenciais, na forma do art. 2º da Resolução nº

3.518, de 6 de dezembro de 2007, do Banco Central do Brasil.

Art. 2º - Os veículos de comunicação impressa, televisiva, radiofônica e eletrônica

dos Poderes do Estado destinarão espaço para a divulgação do direito do cidadão à

gratuidade tarifária na prestação de serviços bancários essenciais.

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

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.040/2013

Comissão de Segurança Pública

Relatório

De autoria do governador do Estado, o Projeto de Lei nº 4.040/2013 dispõe sobre o

porte de armas de fogo pelo agente de segurança penitenciário de que trata a Lei nº

14.695, de 30/7/2003.
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Aprovado no 1º turno na forma original, o projeto retorna agora a esta comissão

para receber parecer para o 2º turno, nos termos do art. 102, XV, combinado com o

art. 189, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei  nº  4.040/2013 pretende regulamentar o direito dos agentes de

segurança  penitenciários  ocupantes  de  cargo  público  efetivo  previsto  na  Lei  nº

14.695,  de  2003,  de  portarem  arma  de  fogo.  Para  tanto,  a  proposição  busca

estabelecer que os agentes de segurança penitenciários, ativos e inativos, poderão

portar arma de fogo de uso permitido, no exercício do cargo ou fora dele, nos limites

do Estado.

O projeto foi objeto de ampla discussão no 1º turno. Em sua análise preliminar, a

Comissão de Constituição e Justiça apresentou a Emenda nº 1, que pretendia vedar a

concessão  de  porte  de  arma  de  fogo  ao  agente  de  segurança  penitenciário

aposentado, e a Emenda nº 2, que buscava limitar o porte de armamento de uso

permitido  ao  exercício  da  função,  retirando  a  possibilidade  de  que  os  agentes

portassem arma de fogo em outros locais que não fossem seus respectivos postos de

trabalho.

Em seguida, esta Comissão de Segurança Pública esposou entendimento contrário

à aprovação das emendas apresentadas pela Comissão de Constituição e Justiça,

sob  o  argumento  de  que  a  ampliação  do  direito  dos  agentes  de  segurança

penitenciários ao porte de arma de fogo mesmo fora de serviço é medida necessária

para ampliar  a segurança pessoal deles  e de seus familiares, tendo em conta as

peculiaridades das funções desempenhadas.

A Comissão de Administração Pública, por sua vez, endossou o entendimento desta

Comissão de Segurança Pública e também manifestou-se pela rejeição das emendas

apresentadas pela Comissão de Constituição e Justiça. Na votação em Plenário, as

duas  emendas  foram  rejeitadas  e  o  projeto  foi  aprovado,  no  1º  turno,  na  forma

original.

A ampliação da prerrogativa dos agentes de segurança penitenciários, titulares de

cargo efetivo, de portar arma de fogo mesmo fora de serviço ou quando aposentados

é medida necessária não só para a segurança pessoal e familiar de cada um dos
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agentes,  mas  também  para  o  desempenho  do  referido  cargo  com  destemor  e

independência.  Além  disso,  é  de  conhecimento  corrente  que  esses  agentes  da

administração não raramente são ameaçados por presos, chegando mesmo a ser

alvos de atentados contra suas vidas, inclusive fora de serviço.

Nesta  análise  de  2º  turno,  com  vistas  a  aperfeiçoar  a  proposição,  julgamos

necessário apresentar emenda que torne  mais  clara a redação do art.  1º,  com a

previsão, no § 3º, de porte de arma de fogo para o agente de segurança penitenciário

que esteja aposentado, e a ressalva, no § 4º, a esse direito.

Conclusão

Em vista  do aduzido,  somos pela  aprovação,  no 2º  turno,  do  Projeto  de Lei  nº

4.040/2013 com o Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Dispõe sobre o porte de armas de fogo pelo Agente de Segurança Penitenciário de

que trata a Lei nº 14.695, de 30 de julho de 2003.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O ocupante do quadro efetivo de Agente de Segurança Penitenciário, de

que  trata  a  Lei  nº  14.695,  de  julho  de  2003,  terá  direito  a  portar  arma  de  fogo

institucional ou particular, ainda que fora de serviço, dentro dos limites do Estado de

Minas Gerais, desde que:

I - preencha os requisitos do inciso III do art. 4º da Lei Federal nº 10.826, de 22 de

dezembro de 2003;

II - não esteja em gozo de licença médica por doença que não recomende o uso de

armamento;

III - não esteja sendo processado por infração penal, exceto aquelas de que trata a

Lei Federal nº 9.099, de 26 de setembro de 1995.

§  1º  -  O  porte  de  arma  de  fogo  será  deferido  aos  Agentes  de  Segurança

Penitenciários, com base no inciso VII do art. 6º da Lei Federal nº 10.826, de 2003.

§  2º  -  No  caso  descrito  no  inciso  II,  o  médico,  ao  conceder  a  licença,  deverá

declarar a conveniência ou não da manutenção do porte.

§ 3º - O porte de arma de fogo de que trata o  caput se estende ao servidor da

carreira de Agente de Segurança Penitenciário que esteja aposentado.
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§ 4º - Não se aplica o disposto no § 3º na hipótese de aposentadoria por motivo de

saúde,  se,  no  ato  de  concessão  da  aposentadoria  ou  no  decurso  desta,  houver

contraindicação  médica  ao  porte  de  arma  de  fogo  devidamente  fundamentada  e

firmada por junta médica.

Art. 2º - A autorização para o porte de arma de fogo de que trata esta lei constará

da carteira de identidade funcional dos Agentes de Segurança Penitenciários, a ser

confeccionada pela própria instituição estadual competente.

Parágrafo único - Em caso de proibição ou suspensão do porte, nos casos desta lei

ou de outras que regulamentem a matéria, deverá ser emitida nova carteira funcional

para o Agente de Segurança Penitenciário, sem a autorização do porte.

Art.  3º  -  Responderá  administrativa  e  penalmente  o  Agente  de  Segurança

Penitenciário  que  omitir  ou  fraudar  qualquer  documento  ou  situação  que  possa

suspender ou proibir seu porte de arma de fogo.

Art.  4º  -  O Agente  de Segurança Penitenciário,  ao portar  arma de fogo fora de

serviço e em locais onde haja aglomeração de pessoas, em virtude de evento de

qualquer natureza, deverá fazê-lo de forma discreta, visando evitar constrangimentos

a terceiros, respondendo, nos termos da legislação pertinente, pelos excessos que

cometer.

Art. 5º - O porte de arma de fogo no interior de unidades prisionais respeitará o

disposto em regulamentos próprios.

Art. 6º - É obrigatório o porte do certificado de registro de arma de fogo atualizado e

da identidade funcional.

Art. 7º - Aplica-se, no que couber, o disposto na Lei Federal nº 10.826, de 2003, e

demais normas que regulamentem a matéria.

Art. 8º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 19 de novembro de 2013.

João  Leite,  presidente  -  Lafayette  de  Andrada,  relator  -  Cabo  Júlio  -  Sargento

Rodrigues - Leonardo Moreira.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 21 DE NOVEMBRO DE 2013

ATAS

ATA DA 84ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 19/11/2013

Presidência dos Deputados Ivair Nogueira e Hely Tarqüínio

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

Correspondência: Ofício nº 29/2013, do governador do Estado - Propostas de Ação

Legislativa  nºs  1.871  a  2.034/2013  -  Ofícios  -  2ª  Fase  (Grande  Expediente):

Apresentação de Proposições: Projetos de Lei nºs 4.698 a 4.709/2013 - Projeto de

Resolução nº 4.710/2013 - Requerimentos nºs 6.299 a 6.393/2013 - Requerimentos

da Comissão Extraordinária das Águas, da deputada Ana Maria Resende (11) e dos

deputados  Inácio  Franco,  Rogério  Correia  e  outros  e  Lafayette  de  Andrada  -

Comunicações: Comunicações das Comissões de Assuntos Municipais, do Trabalho,

de  Prevenção  e  Combate  às  Drogas,  de  Segurança  Pública,  de  Administração

Pública e da Pessoa com Deficiência e do deputado Sávio Souza Cruz - Registro de

Presença  -  Oradores  Inscritos:  Discursos  dos  deputados  Sargento  Rodrigues,

Rogério Correia, Paulo Guedes, Arlen Santiago e Bonifácio Mourão - 2ª Parte (Ordem

do  Dia):  1ª  Fase:  Abertura  de  Inscrições  -  Questão  de  Ordem;  chamada  para

recomposição de quórum; inexistência de número regimental para a continuação dos

trabalhos;  Questões de Ordem; Suspensão e  Reabertura da reunião;  Questão de

Ordem; chamada para recomposição do número regimental;  existência de quórum

para a continuação dos trabalhos - Designação de Comissões: Comissão Especial

para  Emitir  Parecer  sobre  a  Proposta  de  Emenda  à  Constituição  nº  62/2013  -

Comunicação  da  Presidência  -  Leitura  de  Comunicações  -  Despacho  de

Requerimentos:  Requerimentos  da  Comissão  Extraordinária  das  Águas,  dos

deputados  Inácio  Franco  e  Rogério  Correia  e  outros  e  da  deputada  Ana  Maria

Resende  (11);  deferimento  -  Registro  de  Presença  -  Votação  de  Requerimentos:

Requerimento do deputado Lafayette de Andrada; aprovação; verificação de votação;

inexistência de quórum para votação e para a continuação dos trabalhos; anulação da

votação - Palavras do Presidente - Encerramento - Ordem do Dia.
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Comparecimento

- Comparecem os deputados e as deputadas:

Ivair Nogueira - Hely Tarqüínio - Adelmo Carneiro Leão - Neider Moreira - Alencar

da Silveira Jr. - Adalclever Lopes - Ana Maria Resende - André Quintão - Anselmo

José Domingos - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Arlen Santiago - Bonifácio

Mourão -  Cabo Júlio  -  Carlos Henrique - Carlos Pimenta -  Célio  Moreira -  Dalmo

Ribeiro Silva - Deiró Marra - Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir - Duilio de Castro -

Durval Ângelo - Elismar Prado - Fabiano Tolentino - Fábio Cherem - Fred Costa -

Gilberto Abramo -  Glaycon Franco -  Gustavo Corrêa - Gustavo Perrella -  Gustavo

Valadares - Hélio Gomes - Inácio Franco - João Leite - João Vítor Xavier - Juninho

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

Humberto Carneiro -  Luzia Ferreira -  Maria Tereza Lara -  Mário Henrique Caixa -

Marques Abreu -  Paulo Guedes -  Pinduca Ferreira -  Pompílio  Canavez -  Rogério

Correia - Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas - Rosângela Reis - Sargento Rodrigues -

Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite - Tenente Lúcio - Tony

Carlos - Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda - Zé Maia.

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 João Leite, 2º-secretário ad hoc, procede à leitura da ata da reunião

anterior, que é aprovada sem restrições.

Correspondência

- A  deputada  Maria  Tereza  Lara,  1ª-secretária  ad  hoc,  lê  a  seguinte

correspondência:

OFÍCIO Nº 29/2013

Do Sr. Antonio Augusto Junho Anastasia, governador do Estado, comunicando sua
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ausência do Estado no período de 20 a 24/11/2013, em viagem de caráter particular

ao exterior, sem ônus para o erário.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.871/2013

EVENTO:  Audiência  Pública  de discussão do PPAG -  Revisão 2014 -  Rede de

Desenvolvimento Social e Proteção - Araçuaí

PROPONENTE: Gilmar Vieira Freitas (Instituição não informada)

PROPOSTA:

Captação de água tratada para as famílias da comunidade Coruto, em Araçuaí, MG.

REDE: 2 - Rede de Atenção em Saúde

PROGRAMA: 53 - SANEAMENTO PARA TODOS

EMENTA:

Encaminha sugestão de alteração da Ação 1079 - Vida no Vale -, da proposta de

revisão do PPAG 2012/2015 para o exercício 2014, para assegurar a captação de

água tratada para as famílias da comunidade Coruto, em Araçuaí, MG.

JUSTIFICAÇÃO:

Comunidade historicamente castigada pela seca e mesmo assim vem mantendo

grande produção de hortaliças no mercado municipal. Nos últimos anos tem passado

necessidades básicas, expulsando as famílias para a cidade.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.872/2013

EVENTO:  Audiência  Pública  de discussão do PPAG -  Revisão 2014 -  Rede de

Desenvolvimento Social e Proteção - Araçuaí

PROPONENTE:  Sonia  Alves  de  Matos  (Centro  de  Referência  Especializado

Assistência Social -Creas (Araçuaí)) / Juliana Maria Medeiros (Prefeitura Municipal de

Guidoval (Guidoval)) / Janucia Cristina de Oliveira (Prefeitura Municipal de Guidoval

(Guidoval)) / Tatiane Gonçalves (Instituição não informada) / Ana Gabriela dos Santos

(Prefeitura Municipal de Guidoval (Guidoval)) / Mônica Barletta (Prefeitura Municipal

de  Guidoval  (Guidoval))  /  Joyce  Gabriela  da  Silva  Cruz  (Câmara  Municipal  de

Guidoval  (Guidoval))  /  José  Sebastião  Souza  de  Jesus  (Câmara  Municipal  de

Francisco Badaró (Francisco Badaró))

PROPOSTA:
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Garantir recursos no orçamento para construção de Cras - centro de referência de

assistência social, em Araçuaí.

-  Demais  propostas  aglutinadas:  Destinação  de  28  mil  reais  para  aquisição  de

veículo para atendimento do Cras de Crisólita. Construção do espaço físico do Centro

de Referência de Assistência Social - CRAS - de Guidoval e aquisição de veículo

próprio para esse equipamento. Destinação de 10 mil reais para construção de centro

de referência de assistência social em Francisco Badaró.

REDE: 4 - Rede de Desenvolvimento Social e Proteção

PROGRAMA: 11 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

EMENTA:

Encaminha sugestão de alteração da Ação 4234 -  Cofinanciamento de Serviços

para Municípios na Execução de Proteção Básica -, da proposta de revisão do PPAG

2012/2015 para o exercício 2014, para: a) construção de Cras - Centro de Referência

de Assistência Social -, em Araçuaí; b) aquisição de veículo para atendimento do Cras

de Crisólita;  c)  construção do espaço físico do  Cras de Guidoval,  e  aquisição de

veículo próprio para esse equipamento; e d) construção de centro de referência de

assistência social em Francisco Badaró.

JUSTIFICAÇÃO:

A construção de equipamentos  próprios  garante  referência  familiar  aos serviços

ofertados.

-  Demais  propostas aglutinadas:  O Cras de Crisólita  não possui  veículo,  o que

dificulta muito o atendimento, já que seu público está disperso em diversos distritos e

comunidades rurais.  O  espaço físico  do  CRAS é  cedido,  mas insuficiente  para  o

atendimento  da  demanda,  e  a  aquisição  do  veículo  tem  como  finalidade  o

atendimento à equipe volante na Comunidade Quilombola, sendo que o município

não  dispõe  de  recursos  próprios  para  suprir  as  necessidades  atuais.  Algumas

comunidades do município, próximas entre si, não tem lugar para se reunir em busca

do desenvolvimento e das necessidades locais, aproximadamente 200 (?) famílias.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.873/2013

EVENTO:  Audiência  Pública  de discussão do PPAG -  Revisão 2014 -  Rede de
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Desenvolvimento Social e Proteção - Araçuaí

PROPONENTE: Cleia Silva (Pastoral  dos Migrantes (Araçuaí))  /  Renata Gondim

Costa  (Instituto  Marista  de  Solidariedade  (Belo  Horizonte))  /  Flávia  Assis  Alves

(Núcleo de Estudos e Pesquisa em Educação do Campo - Ufmg (Belo Horizonte)) /

Belmiro Alves de Freitas (Providência Nossa Senhora da Conceição (Belo Horizonte))

/  João  Lopes  do  Nascimento  Neto  (Cooperativa  dos  Produtores  Rurais

(Esmeraldas)) / Rodrigo Pires Vieira (Cáritas Brasileira - Regional de Minas Gerais

(Belo Horizonte))

PROPOSTA:

Fortalecer  as  feiras  locais  dentro  da  perspectiva  da  economia  popular  solidária

através de projetos que criem ou fortaleçam grupos de geração de renda de forma

comunitária e coletiva. Proposta 191: Alteração da meta financeira da Ação 4173 para

o valor  de R$1.000.000,00 para a realização de 10 feiras  regionais  de Economia

Solidária  no  Estado,  que  serão  realizadas  em  2014,  e  também  para  o  apoio  à

comercialização da EPS.

REDE: 4 - Rede de Desenvolvimento Social e Proteção

PROGRAMA:  267  -  PROGRAMA  DE  GERAÇÃO  DE  RENDA  E  INCLUSÃO

PRODUTIVA

EMENTA:

Encaminha sugestão de alteração da Ação 4173 -  Apoio  à  Comercialização da

Economia Popular Solidária -, da proposta de revisão do PPAG 2012/2015 para o

exercício 2014, para: a) fortalecer as feiras locais de Economia Popular Solidária por

meio da criação de coletivos de geração de renda; e b) ampliar a meta financeira da

ação para R$1.000.000,00, para o apoio à comercialização e para a realização de 10

feiras regionais de Economia Popular Solidária no Estado, em 2014.

JUSTIFICAÇÃO:

A economia popular solidária é uma proposta que contrapõe o sistema capitalista

perverso e excludente. A economia popular solidária é uma forma de economia que

combate a pobreza, gera renda, inclui e leva ao protagonismo das famílias do vale

excluídas. Proposta 191: As feiras regionais e os pontos fixos de comercialização da

EPS fazem parte do processo de fortalecimento dos EPS existentes no Estado. Esse
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fortalecimento  faz-se  necessário  em  função  da  vulnerabilidade  que  esses

empreendimentos  apresentam  em  relação  à  qualificação  da  produção  e  da

comercialização. As feiras e os pontos fixos são importantes também como espaços

de  intercâmbio  e  formação  para  as  pessoas  e  os  grupos  que  participam  dos

empreendimentos.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.874/2013

EVENTO:  Audiência  Pública  de discussão do PPAG -  Revisão 2014 -  Rede de

Desenvolvimento Social e Proteção - Araçuaí

PROPONENTE: Aline Sena Carmona (Prefeitura Municipal de Araçuaí (Araçuaí)) /

Meide A. M. Cardoso (Ação Social Santo Antônio - ASSANT (Araçuaí)) / Lecy Kellen

da  Silva  (Prefeitura  Municipal  de  Ubá (Ubá))  /  Sonia  Alves  de  Matos  (Centro  de

Referência  Especializado  Assistência  Social  -Creas  (Araçuaí))  /  Paola  Domingues

Botelho Reis  de Nazareth (Centro Apoio Operac. Promot.  Just.  do Meio Ambiente

(Belo Horizonte))

PROPOSTA:

Garantir  recursos  no  orçamento  para  construção  de  centro  de  referência

especializado da assistência social, em Araçuaí.

-  Demais  propostas  aglutinadas:  Cofinanciamento  de  equipes  de  referência  e

execução dos serviços regionalizados (por parte do Estado) da proteção especial de

média e alta complexidade.

Ampliar recursos de cofinanciamento de serviços e benefícios de proteção social de

alta complexidade, incluindo a destinação de R$120.000,00 para a Ação Social Santo

Antônio, em Araçuaí.

- Demais propostas aglutinadas: Destinação de recursos para estruturação da rede

física da proteção especial de média e alta complexidade, com a construção de sede

própria para o Centro de Referência Especializado de Assistência Social e unidade de

atendimento,  em Ubá.  Garantir  maior  cobertura para o serviço de proteção social

especial  de  alta  complexidade  por  meio  da  implantação,  financiamento  e

cofinanciamento de equipamentos públicos. Garantir maior cobertura para o serviço

de  proteção  social  especial  de  alta  complexidade  por  meio  da  implantação,
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financiamento e cofinanciamento de equipamentos públicos. Cofinanciar e implantar

serviços de média e alta complexidade, regionalizados ou não, promovendo ações de

proteção a famílias e indivíduos em situação de risco social e violações de direitos, e

o resgate de vínculos familiares e comunitários, instituindo o Piso Mineiro de Proteção

Especial.

REDE: 4 - Rede de Desenvolvimento Social e Proteção

PROGRAMA: 11 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

EMENTA:

Encaminha sugestão de alteração da Ação 4236 - Cofinanciamento de Serviços e

Benefícios  para  Municípios  na  Execução de Proteção Especial  -,  da  proposta  de

revisão do PPAG 2012/2015 para o exercício 2014, para: a) a construção de Centro

de  Referência  Especializado  de  Assistência  Social  -  Creas  -,  em  Araçuaí;  b)  o

cofinanciamento de equipes de referência e execução dos serviços regionalizados da

proteção  especial  de  média  e  alta  complexidade;  c)  a  ampliação  dos  recursos

destinados ao cofinanciamento de serviços e benefícios de proteção social de alta

complexidade,  incluindo recurso específico para a  Ação Social  Santo Antônio,  em

Araçuaí;  d)  a  estruturação  da  rede  física  de  proteção  especial  de  média  e  alta

complexidade,  com  a  construção  de  sede  própria  para  o  Creas  e  a  unidade  de

atendimento, em Ubá; e) a garantia de maior cobertura para o serviço de proteção

social  especial  de  alta  complexidade,  por  meio  da  implantação,  financiamento  e

cofinanciamento de equipamentos públicos; e f) o cofinanciamento e a implantação

de serviços de média e alta complexidade, promovendo ações de proteção a famílias

e  indivíduos  em  situação  de  risco  social  e  violações  de  direitos,  e  o  resgate  de

vínculos familiares e comunitários, instituindo o Piso Mineiro de Proteção Especial.

JUSTIFICAÇÃO:

A construção de equipamentos próprios garante referência às famílias dos serviços

ofertados.

-  Demais  propostas  aglutinadas:  O  Estado  tem  proposta  de  regionalização  dos

serviços de média e alta complexidade, mas a experiência de Creas regionalizado

cofinanciado  não  funcionou  e  as  experiências  de  serviços  de  alta  complexidade

mostram que os municípios tem financiado o que é de responsabilidade do Estado.
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Ressalta-se que a ação Social Santo Antônio atende regionalmente os municípios da

comarca e  outros,  prestando serviços de  acolhimento  ao  idoso e  à  criança e ao

adolescente.  A  ONG  atende  demandas  encaminhadas  pelo  Ministério  Público  e

conselhos  tutelares,  entretanto,  não  há  repasse  suficiente  de  recursos  pelos

municípios atendidos.  O município de Ubá conta com serviços de proteção social

especial  (creas  e  unidades  de  acolhimento)  com  financiamento  adequado,  em

consonância com o Suas e a NOB-RH, porém sem estrutura física própria sendo seu

funcionamento  em  imóveis  alugados.  Essa  realidade  prejudica  a  qualidade  dos

serviços gerando instabilidade. O Estado de Minas propõe a implantação de serviços

regionalizados de alta complexidade em todo o Estado. Na X Conferência Estadual

de Assistência Social foi deliberado o financiamento de equipamentos já existentes e

a  implantação  de  novos.  O  Estado  de  Minas  propõe  a  implantação  de  serviços

regionalizados de alta complexidade em todo o Estado. Na X Conferência Estadual

de Assistência Social foi deliberado o financiamento de equipamentos já existentes e

a implantação de novos.

A ação 4236 cuida de duas questões diferentes, sendo uma a que diz respeito ao

cofinanciamento dos serviços de proteção social da rede histórica e outra, que cuida

da  implantação  e  cofinanciamento  de  serviços  de  alta  e  média  complexidade

regionalizados. A meta física prevista nessa ação atende apenas ao cofinanciamento

da  rede  histórica.  Por  isso  a  proposta  visa  separar  as  duas  ações,  de  forma  a

especificar em ação autônoma o cofinanciamento e a implantação de serviços de alta

e  média  complexidade,  sejam  eles  regionalizados  ou  não,.  No  caso  de  serviços

regionalizados, que são de responsabilidade principal do Estado, é imprescindível a

previsão de  recursos  específicos.  Para  os  serviços  não  regionalizados,  de  alta  e

média  complexidades  propõe-se a  criação do Piso  Mineiro  de  Proteção Especial,

tendo em vista que, no Suas, essa proteção é de responsabilidade principalmente do

estado.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.875/2013

EVENTO:  Audiência  Pública  de discussão do PPAG -  Revisão 2014 -  Rede de

Desenvolvimento Social e Proteção - Araçuaí
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PROPONENTE:  Harley  Lopes  Oliveira  (Prefeitura  Municipal  de  Virgem  da  Lapa

(Virgem da Lapa)) / Suely Pinheiro de Sousa (Instituição não informada) / Maflávia

Aparecida Luiz Ferreira (Câmara Municipal de Itaobim (Itaobim))

PROPOSTA:

Destinar R$25.000,00 para a realização de Feira de Artesanato durante os dias da

Cantoria Popular da Virgem da Lapa.

-  Demais  propostas  aglutinadas:  Destinação  de  R$50.000,00  para  aquisição  de

equipamentos para Associação dos Artesãos da Comunidade de Tocoiós de Minas no

município  de  Francisco  Badaró.  Ampliar  os  recursos  financeiros  para  o  Vale  do

Jequitinhonha/Mucuri  na  Ação  Artesanato  em  Movimento  -  Apoio  a  Projetos

Produtivos de Associações e Comunidades de Artesãos.

REDE: 4 - Rede de Desenvolvimento Social e Proteção

PROGRAMA: 156 - INCENTIVO A CADEIAS PRODUTIVAS REGIONAIS

EMENTA:

Encaminha proposta de alteração da Ação 1024 - Artesanato em Movimento - Apoio

a Projetos Produtivos de Associações e Comunidades de Artesãos -, da proposta de

revisão  do  PPAG 2012/2015  para  o  exercício  2014,  para:  a)  realizar  a  Feira  de

Artesanato no evento Cantoria Popular da Virgem da Lapa; b) adquirir equipamentos

para a Associação dos Artesãos da Comunidade de Tocoiós de Minas, no Município

de Francisco Badaró; e c) ampliar a meta financeira da região Jequitinhonha/Mucuri

nessa ação.

JUSTIFICAÇÃO:

Sabendo da importância do artesanato para o Vale do Jequitinhonha e da escassez

de recursos para fomentar algo de relevante em um período em que nosso município

recebe pessoas amantes da cultura dessa região, contamos com a inclusão de tal

proposta no orçamento de 2014. Demais propostas aglutinas: A Comunidade possui

várias  associações  de  espírito  cooperativista  e  tem  certidão  de  comunidade

quilombola, além de possuir várias famílias de artesãos que trabalham com técnicas

rudimentares.  O Vale do Jequitinhonha tradicionalmente  é um grande produtor  de

artesanato,  elevando o  nome do Estado de Minas Gerais  para todo o Brasil  e  o

mundo, contudo o aumento de recursos financeiros é prioritário para o fortalecimento
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e fomento dos projetos produtivos.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.876/2013

EVENTO:  Audiência  Pública  de discussão do PPAG -  Revisão 2014 -  Rede de

Desenvolvimento Social e Proteção - Araçuaí

PROPONENTE:  Sonia  Alves  de  Matos  (Centro  de  Referência  Especializado

Assistência Social - Creas (Araçuaí)

PROPOSTA:

Garantir 5% do orçamento estadual para a assistência social

REDE: 4 - Rede de Desenvolvimento Social e Proteção

PROGRAMA: 11 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

EMENTA:

Encaminha sugestão de alteração do Programa 11- Assistência Social e Direitos

Humanos - da proposta de revisão do PPAG 2012/2015 para o exercício 2014, para

garantir a destinação de 5% do orçamento estadual para a assistência social.

JUSTIFICAÇÃO:

A vinculação orçamentária garantiria qualidade das ações e efetividade da política.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.877/2013

EVENTO:  Audiência  Pública  de discussão do PPAG -  Revisão 2014 -  Rede de

Desenvolvimento Social e Proteção - Araçuaí

PROPONENTE:  Harley  Lopes  Oliveira  (Prefeitura  Municipal  de  Virgem  da  Lapa

(Virgem da Lapa))  / Maristânia Moreira Martins (Prefeitura Municipal de Virgem da

Lapa (Virgem da Lapa))

PROPOSTA:

Destinar  R$50.000,00  para  aquisição  de  equipamentos  e  capacitações  da

comunidade do município de Virgem da Lapa, para a associação de mulheres, de

forma a promover a inclusão social das mulheres.

REDE: 4 - Rede de Desenvolvimento Social e Proteção

PROGRAMA:  162  -  DESENVOLVIMENTO  DAS  POLITICAS  DE  DIREITOS

HUMANOS
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EMENTA:

Encaminha sugestão de alteração da Ação 1075 - Com Licença, Vou à Luta -, da

proposta  de  revisão  do  PPAG  2012/2015  para  o  exercício  2014,  para  garantir  a

aquisição de equipamentos e a capacitação da comunidade do Município de Virgem

da Lapa, de forma a promover a inclusão social e produtiva das mulheres.

JUSTIFICAÇÃO:

Atender  maior  número  de  mulheres,  especialmente  da  zona  rural,  vítimas  do

abandono e da fragilidade causados pela migração e pela seca; promover a inclusão

social das mulheres.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.878/2013

EVENTO:  Audiência  Pública  de discussão do PPAG -  Revisão 2014 -  Rede de

Desenvolvimento Social e Proteção - Araçuaí

PROPONENTE:  Maflávia  Aparecida  Luiz  Ferreira  (Câmara Municipal  de  Itaobim

(Itaobim))

PROPOSTA:

Incluir  o  Vale  do  Jequitinhonha/Mucuri  na  Ação  de  Implantação  de  Unidades

Produtivas e aumentar a unidade orçamentária.

REDE: 4 - Rede de Desenvolvimento Social e Proteção

PROGRAMA: 156 - INCENTIVO A CADEIAS PRODUTIVAS REGIONAIS

EMENTA:

Encaminha  sugestão  de  alteração  da  Ação  1228  -  Implantação  de  Unidades

Produtivas -, da proposta de revisão do PPAG 2012/2015 para o exercício 2014, com

vistas a incluir a região Jequitinhonha/Mucuri, com metas física e financeira.

JUSTIFICAÇÃO:

O Vale do Jequitinhonha/Mucuri deve ser contemplado prioritariamente nessa Ação

com  o  intuito  de  aumentar  a  geração  de  emprego  e  renda,  devido  às  suas

especificidades regionais.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.879/2013

EVENTO:  Audiência  Pública  de discussão do PPAG -  Revisão 2014 -  Rede de
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Desenvolvimento Social e Proteção - Araçuaí

PROPONENTE:  Forlan  Souza  Freitas  (Câmara  Municipal  de  Águas  Formosas

(Águas Formosas))

PROPOSTA:

Ampliar o Poupança Jovem para 200 estudantes do município de Águas Formosas

e distrito de Água Quente.

REDE: 4 - Rede de Desenvolvimento Social e Proteção

PROGRAMA: 23 - JOVENS MINEIROS PROTAGONISTAS

EMENTA:

Encaminha sugestão de alteração da Ação 4174 - Poupança Jovem -, da proposta

de revisão do PPAG 2012/2015 para o exercício 2014, para assegurar a ampliação de

metas do Poupança Jovem para 200 estudantes do Município de Águas Formosas e

Distrito de Água Quente.

JUSTIFICAÇÃO:

O município de Águas Formosas possui muitos estudantes de baixa renda que tem

dificuldade para estudar porque precisam trabalhar para ajudar na manutenção da

casa. No distrito de Água Quente a situação é mais grave, já que as oportunidades

são ainda menores, com pouquíssimas perspectivas. Incluí-los no Poupança Jovem é

uma forma de estímulo à permanência na escola.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.880/2013

EVENTO:  Audiência  Pública  de discussão do PPAG -  Revisão 2014 -  Rede de

Desenvolvimento Social e Proteção - Araçuaí

PROPONENTE: Luciano de Souza Silva (Prefeitura Municipal de Araçuaí (Araçuaí))

PROPOSTA:

Valorizar os Mestres Griôs no repasse de seus ofícios para adolescentes, a fim de

perpetuar artes como a cerâmica e a selaria (Projeto Ô de Casa: Ofícios do Vale do

Jequitinhonha).

REDE: 4 - Rede de Desenvolvimento Social e Proteção

PROGRAMA: 156 - INCENTIVO A CADEIAS PRODUTIVAS REGIONAIS

EMENTA:
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Encaminha  sugestão  de  alteração  do  Programa  156  -  Incentivo  a  Cadeias

Produtivas Regionais -, da proposta de revisão do PPAG 2012/2015 para o exercício

2014,  para  assegurar  a  valorização  dos  Mestres  Griôs  na  transferência  de

conhecimento de seus ofícios para adolescentes, a fim de perpetuar artes como a

cerâmica e a selaria.

JUSTIFICAÇÃO:

Muitos ofícios estão desaparecendo no Vale do Jequitinhonha. Falta interesse dos

jovens e e incentivo para o mestres. A selaria, o artesanato em barro e madeira e a

tecelagem são características da região mas precisam de financiamento e programas

que ajudem e promovam a perpetuação dessas artes.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.881/2013

EVENTO:  Audiência  Pública  de discussão do PPAG -  Revisão 2014 -  Rede de

Desenvolvimento Social e Proteção - Araçuaí

PROPONENTE:  Forlan  Souza  Freitas  (Câmara  Municipal  de  Águas  Formosas

(Águas Formosas))

PROPOSTA:

Construção de 50 banheiros para a população de Águas Formosas

REDE: 2 - Rede de Atenção em Saúde

PROGRAMA: 53 - SANEAMENTO PARA TODOS

EMENTA:

Encaminha sugestão de alteração da Ação 1079 - Vida no Vale -, da proposta de

revisão do PPAG 2012/2015 para o exercício 2014, para assegurar a construção de

50 banheiros para a população do Município de Águas Formosas.

JUSTIFICAÇÃO:

O município de Águas Formosas tem carência de aproximadamente 200 banheiros

nas residências populares. Pelo fato de saneamento ser um direito básico do cidadão

e política de saúde pública, o município necessita urgentemente da construção de 50

banheiros para a população carente, orçados em aproximadamente R$275.000,00.

- À Comissão de Participação Popular.
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PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.882/2013

EVENTO:  Audiência  Pública  de discussão do PPAG -  Revisão 2014 -  Rede de

Desenvolvimento Social e Proteção - Araçuaí

PROPONENTE:  Maristânia  Moreira  Martins  (Prefeitura  Municipal  de  Virgem  da

Lapa (Virgem da Lapa))

PROPOSTA:

Ampliar  o  atendimento  do  travessia  social  em  R$200.000,00,  para  atender  o

município de Virgem da Lapa

REDE: 4 - Rede de Desenvolvimento Social e Proteção

PROGRAMA: 36 - TRAVESSIA

EMENTA:

Encaminha sugestão de alteração da Ação 1176 -Travessia Social -, da proposta de

revisão do PPAG 2012/2015 para o exercício 2014, com vistas a ampliar sua atuação

no Município de Virgem da Lapa.

JUSTIFICAÇÃO:

Diante da situação de risco e vulnerabilidade em que muitas famílias se encontram,

faz-se  necessário  investimento  na  aquisição  de  equipamentos,  reforma  e

reestruturação de espaços.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.883/2013

EVENTO:  Audiência  Pública  de discussão do PPAG -  Revisão 2014 -  Rede de

Desenvolvimento Social e Proteção - Araçuaí

PROPONENTE: Claudilene da Costa Ramalho (Pastoral dos Migrantes (Araçuaí))

PROPOSTA:

Direcionar  de  forma  equitativa  os  recursos  do  programa  156,  executado  pelo

IDENE, priorizando ações no Vale do Jequitinhonha, voltadas ao fortalecimento da

agricultura  familiar,  preservação  de  nascentes,  revitalização  da  bacia  do  Vale  do

Jequitinhonha,  combate  a  pobreza  rural  e  a  migração  forçada,  fortalecimento  da

economia  popular  solidária,  bem  como fortalecimento  e  incentivos  de  bancos  de

sementes crioulas, etc.

REDE: 4 - Rede de Desenvolvimento Social e Proteção
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PROGRAMA: 156 - INCENTIVO A CADEIAS PRODUTIVAS REGIONAIS

EMENTA:

Encaminha  sugestão  de  alteração  do  Programa  156  -  Incentivo  a  Cadeias

Produtivas Regionais -, da proposta de revisão do PPAG 2012/2015 para o exercício

2014, para direcionar de forma equitativa os recursos do programa, priorizando ações

na região Jequitinhonha/Mucuri voltadas ao fortalecimento da agricultura familiar, à

preservação de nascentes, à revitalização da bacia do Vale do Rio Jequitinhonha, ao

combate  à  pobreza  rural  e  à  migração  forçada,  ao  fortalecimento  da  economia

popular  solidária,  bem como ao fortalecimento e incentivo a bancos de sementes

crioulas.

JUSTIFICAÇÃO:

Os recursos do Programa 156- Incentivo a Cadeias Produtivas Regionais- ,  que

envolve  várias  ações,  destina  apenas  R$1.000,00  para  a  região  do  Vale  do

Jequitinhonha (por meio da ação 1024 - ARTESANATO EM MOVIMENTO - APOIO A

PROJETOS PRODUTIVOS DE ASSOCIAÇÕES E COMUNIDADES DE ARTESÃOS).

Desta forma, o total de recursos previstos pelo Idene, direcionado para o Vale do

Jequitinhonha é de apenas R$1.000,00. Este dado é vergonhoso já que este Instituto

é voltado ao desenvolvimento não apenas do Norte de Minas, mas também do Vale

do Jequitinhonha.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.884/2013

EVENTO:  Audiência  Pública  de discussão do PPAG -  Revisão 2014 -  Rede de

Desenvolvimento Social e Proteção - Araçuaí

PROPONENTE: Claudilene da Costa Ramalho (Pastoral dos Migrantes (Araçuaí))

PROPOSTA:

Direcionar  de  forma  equitativa  os  recursos  do  programa  290,  executado  pelo

IDENE, priorizando ações no Vale do Jequitinhonha, voltadas ao fortalecimento da

agricultura  familiar,  preservação  de  nascentes,  revitalização  da  bacia  do  Vale  do

Jequitinhonha,  combate  a  pobreza  rural  e  a  migração  forçada,  fortalecimento  da

economia  popular  solidária,  bem  como fortalecimento  e  incentivos  de  bancos  de

sementes crioulas, etc.
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REDE: 4 - Rede de Desenvolvimento Social e Proteção

PROGRAMA: 290 - CONVIVÊNCIA COM A SECA

EMENTA:

Encaminha sugestão de alteração do Programa 290 - Convivência com a Seca -, da

proposta de revisão do PPAG 2012/2015 para o exercício 2014, para direcionar de

forma  equitativa  os  recursos  do  programa,  priorizando  ações  na  região

Jequitinhonha/Mucuri voltadas ao fortalecimento da agricultura familiar, à preservação

de nascentes, à revitalização da bacia do Vale do Rio Jequitinhonha, ao combate à

pobreza rural e à migração forçada, ao fortalecimento da economia popular solidária,

bem como ao fortalecimento e ao incentivo a bancos de sementes crioulas.

JUSTIFICAÇÃO:

O programa 290-  Convivência  com a Seca -  executado pelo IDENE, não prevê

recursos para o Vale do Jequitinhonha e Mucuri.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.885/2013

EVENTO:  Audiência  Pública  de discussão do PPAG -  Revisão 2014 -  Rede de

Desenvolvimento Social e Proteção - Araçuaí

PROPONENTE: Elita do Nascimento Pereira (Sindicato dos Produtores Rurais de

Rubim (Rubim))

PROPOSTA:

Garantir  recursos  para  colocar  em  prática  as  políticas  públicas  direcionada  às

mulheres e aos jovens, financiando projetos na área de produção, geração de renda,

capacitação, bem estar social e educação, com a criação de uma escola EFA (?) na

região do Baixo Jequitinhonha, já que o mesmo não tem EFA e o deslocamento para

participar de EFA (?) é muito difícil, quase impossível.

REDE: 1 -

EMENTA:

Encaminha sugestão no âmbito da Rede de Educação e Desenvolvimento Humano,

para a instituição de políticas públicas que visem à promoção de educação formal e

de qualificação para o trabalho para mulheres e jovens.

JUSTIFICAÇÃO:
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Preocupamos com os recursos para financiar os projetos, pois só haverá autonomia

se houver geração de renda. A região do Baixo Jequitinhonha não possui uma EFA e

o deslocamento para ostros municípios é muito difícil, quase impossível. Uma EFA na

região do Baixo Jequitinhonha possibilitará conhecimento aos agricultores familiares,

para melhorar a renda e o bem estar social dos mesmos.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.886/2013

EVENTO:  Audiência  Pública  de discussão do PPAG -  Revisão 2014 -  Rede de

Desenvolvimento Social e Proteção - Araçuaí

PROPONENTE: Otaviano Ramos Alves (Secretaria Municipal de Desenvolvimento

Social (Novo Cruzeiro)) / Lázaro Augusto dos Reis (Secretaria de Estado de Trabalho

e  Emprego  -  Sete  (Belo  Horizonte))  /  Maria  Auxiliadora  Viana  Pinto  (Conselho

Estadual de Defesa dos Direitos Humanos - Conedh (Belo Horizonte)) / Dhiancesar

Pinto Lopes (Cons. Est. dos Direitos da Criança e do Adolescente - CEDCA (Belo

Horizonte))  /  Cirlene  Lima  Ferreira  (Conselho  Estadual  de  Defesa  dos  Direitos

Humanos - Conedh (Belo Horizonte))

PROPOSTA:

Aquisição de veículos para os conselhos que desenvolvem projetos municipais, de

modo a facilitar o acesso desses às comunidades.

-  Demais  propostas aglutinadas: Aquisição de um veículo para as  atividades do

Conselho  Estadual  de  Defesa  dos  Direitos  Humanos  -  Conedh.  R$100.000,00.

R$100.000,00 para a aquisição de um veículo van para o Conedh.  R$100.000,00

para aquisição de um veículo van para o Conselho Estadual de Defesa dos Direitos

Humanos - Conedh. Alterar a meta financeira da ação visando a aquisição de um

veículo van para o Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos - Conedh - no

valor aproximado de R$100.000,00. Aquisição de um veículo van para o Conselho

Estadual  de  Defesa  dos  Direitos  Humanos  -  Conedh  -,  com  alteração  de  meta

financeira  destinando-se  o  valor  de  R$100.000,00,  valor  este  específico  para  a

aquisição do referido veículo. Alterar a meta financeira para um maior valor destinado

à aquisição de um veículo van para o Conselho Estadual  de Defesa dos Direitos

Humanos - Conedh - (R$100.000,00).
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REDE: 4 - Rede de Desenvolvimento Social e Proteção

PROGRAMA:  162  -  DESENVOLVIMENTO  DAS  POLITICAS  DE  DIREITOS

HUMANOS

EMENTA:

Encaminha  sugestão  de  alteração  da  Ação  4475  -  Operacionalização  dos

Conselhos Vinculados à Subsecretaria de Direitos Humanos -, da proposta de revisão

do PPAG 2012/2015 para o exercício 2014, para garantir: a) a aquisição de veículos

para os  conselhos que desenvolvem projetos  municipais;  e b)  a aquisição de um

veículo para as atividades do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos -

Conedh.

JUSTIFICAÇÃO:

Faz-se necessário o deslocamento de equipes que realizam oficinas nos projetos

desenvolvidos pelos conselhos em parceria com entidades não governamentais. O

conselho tem dificuldade de arcar com os gastos com veículo e sua manutenção.

-  Demais  propostas aglutinadas:  Garantir  a  efetividade das ações sem entraves

burocráticos nas estruturas governamentais.  As ações sempre são emergenciais e

não  podem  ser  condicionadas  a  processos  lentos  que  culminem  no  não

acompanhamento  de  ações  que  visam  proteger,  promover  e  garantir  dos  direitos

humanos  em  Minas  Gerais.  O  veículo  é  necessário  para  o  bom  andamento  dos

trabalhos das visitas “in loco”,  assim como para as  averiguações de violações de

direitos  humanos.  Realizar  trabalhos  com  mais  agilidade  e  monitorar  o  sistema

prisional do Estado. As relevantes atribuições do Conselho têm sido desempenhadas

de forma acanhada. O fato de os conselheiros não possuírem meio próprio para se

locomoverem, no  caso um veículo próprio que comporte o  necessário número de

conselheiros, prejudica sua atuação. Atualmente, nas visitas aos locais de privação

de  liberdade  -  imprescindíveis  -,  os  conselheiros  se  locomovem  em  veículos

emprestados de outras instituições. A sociedade exige que o Conedh desempenhe

cada  vez  mais  as  suas  atribuições,  o  que  se  dá  de  forma  legítima,  pelo  que

precisamos atender a essa demanda. Tal veículo se faz necessário para viabilizar

atividades e competências do Conedh, principalmente no que se refere às visitas de

monitoramento em locais de privação de liberdade e acompanhamento de ações de



1253
____________________________________________________________________________

reintegração de posse, possibilitando, assim, a efetiva atuação do Conselho em todo

o  Estado,  com  a  agilidade  necessária,  visto  que  os  veículos  da  Secretaria  não

atendem às demandas com a urgência que tais ações necessitam. O Conedh, criado

há  25  anos,  ainda  não  possui  um  veículo.  A  aquisição  de  um  veículo  se  faz

necessária  visto  que  os  conselheiros  necessitam  fazer  monitoramentos  e

averiguações de violação em direitos humanos.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.887/2013

EVENTO:  Audiência  Pública  de discussão do PPAG -  Revisão 2014 -  Rede de

Desenvolvimento Social e Proteção - Araçuaí

PROPONENTE:  Forlan  Souza  Freitas  (Câmara  Municipal  de  Águas  Formosas

(Águas Formosas))

PROPOSTA:

Repasse  R$100.000,00  ao  Projeto  Presbiteriano  de  Apoio  à  Criança  e  ao

Adolescente  -  Propac  -,  de  Águas  Formosas,  a  fim  de  custear  a  aquisição  de

equipamentos.

REDE: 4 - Rede de Desenvolvimento Social e Proteção

PROGRAMA: 266 - GESTÃO DA POLÍTICA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

EMENTA:

Encaminha sugestão de alteração da Ação 4696 - Apoio aos Municípios e Entidades

nos Serviços de Atendimento aos Direitos da Criança e do Adolescente -, da proposta

de revisão do PPAG 2012/2015 para o exercício 2014, para assegurar a transferência

de recursos  para  o  Projeto  Presbiteriano de Apoio  à  Criança e  ao  Adolescente  -

Propac -, de Águas Formosas, a fim de custear a aquisição de equipamentos.

JUSTIFICAÇÃO:

O Propac atua desde 2004 na área social  em parceria  com o conselho tutelar,

conselho  municipal  dos  direitos  da  criança  e  do  adolescente  e  poder  público,

atendendo anualmente 120 crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade

social,  o  que  tem  comprometido  a  qualidade  e  a  infraestrutura  do  projeto,  que

necessita portanto de apoio financeiro para adequar sua capacidade de atendimento.

- À Comissão de Participação Popular.
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PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.888/2013

EVENTO:  Audiência  Pública  de discussão do PPAG -  Revisão 2014 -  Rede de

Desenvolvimento Social e Proteção - Araçuaí

PROPONENTE: Marcus Vinícius Costa (Câmara Municipal de Itaobim (Itaobim))

PROPOSTA:

Inclusão do Vale do Jequitinhonha como região atendida por ações emergenciais de

convivência com a seca.

2014 - R$1.000.000,00

2015 - R$2.000.000,00

REDE: 4 - Rede de Desenvolvimento Social e Proteção

PROGRAMA: 290 - CONVIVÊNCIA COM A SECA

EMENTA:

Encaminha  sugestão  de  alteração  da  Ação  1101  -  Ações  Emergências  de

Convivência  com  a  Seca  -,  da  proposta  de  revisão  do  PPAG 2012/2015  para  o

exercício 2014, para a inclusão do Vale do Jequitinhonha como região atendida por

ações emergenciais de convivência com a seca.

JUSTIFICAÇÃO:

Vários municípios do Vale do Jequitinhonha estão inclusos no Semiárido legal  e

sofrem, todos os anos, com os problemas ocasionados pela seca.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.889/2013

EVENTO:  Audiência  Pública  de discussão do PPAG -  Revisão 2014 -  Rede de

Desenvolvimento Social e Proteção - Araçuaí

PROPONENTE:  Forlan  Souza  Freitas  (Câmara  Municipal  de  Águas  Formosas

(Águas  Formosas))  /  Amarildo  Pires  de  Oliveira  (Câmara  Municipal  de  Águas

Formosas (Águas Formosas)) / Ronildo Vaqueiro Guimarães (Câmara Municipal de

Águas Formosas (Águas Formosas))

PROPOSTA:

Destinação  de  R$200.000,00  para  construção  da  "Casa  do  Idoso"  em  Águas

Formosas.

REDE: 4 - Rede de Desenvolvimento Social e Proteção
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PROGRAMA: 298 - APOIO ÀS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

EMENTA:

Encaminha sugestão de alteração da Ação 4449 - Apoio Financeiro aos Municípios

e Entidades Voltados à Área de Assistência Social -, da proposta de revisão do PPAG

2012/2015 para  o  exercício  2014,  para  assegurar  recursos  para  a  construção da

"Casa do Idoso", em Águas Formosas.

JUSTIFICAÇÃO:

A construção da Casa do Idoso envolve uma parceria entre a Câmara Municipal,

pastoral  da  criança,  Hospital  São  Vicente  de  Paulo,  APAE,  Sindicato  dos

Trabalhadores Rurais e Prefeitura Municipal de Águas Formosas com a doação do

terreno.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.890/2013

EVENTO:  Audiência  Pública  de discussão do PPAG -  Revisão 2014 -  Rede de

Desenvolvimento Social e Proteção - Araçuaí

PROPONENTE: Claudilene da Costa Ramalho (Pastoral dos Migrantes (Araçuaí))

PROPOSTA:

Desenvolver projetos de preservação e revitalização de rios da bacia do Vale do

Jequitinhonha, dentre eles Gravatá e Araçuaí. (proposta desdobrada, com nº 36).

REDE: 5 - Rede de Desenvolvimento Econômico Sustentável

PROGRAMA: 130 - INFRAESTRUTURA RURAL

EMENTA:

Encaminha sugestão de alteração da Ação 4184 - Conservação e Revitalização de

Bacias Hidrográficas -, da proposta de revisão do PPAG 2012/2015 para o exercício

2014, para garantir o desenvolvimento de projetos de preservação e revitalização da

Bacia do Rio Jequitinhonha, especialmente os Rios Gravatá e Araçuaí.

JUSTIFICAÇÃO:

Programas  como  os  050,  156  e  290,  do  PPAG,  envolvem  o  acesso  à  água,

fortalecimento da agricultura familiar, convivência com a seca, etc. Assim, além de

investir nessas áreas, é indispensável para a região a criação por parte do Estado de

projetos de preservação e revitalização da bacia do rio Jequitinhonha, envolvendo
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todos os rios dessa bacia e a execução de projetos de tratamento de esgoto, já que

todo o esgoto da região é despejado nos rios.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.891/2013

EVENTO:  Audiência  Pública  de discussão do PPAG -  Revisão 2014 -  Rede de

Desenvolvimento Social e Proteção - Araçuaí

PROPONENTE: Claudilene da Costa Ramalho (Pastoral dos Migrantes (Araçuaí))

PROPOSTA:

Implantar  rede  de tratamentos  de  esgoto  nos  municípios  da  região  do Vale  do

Jequitinhonha (prop. desdobrada, com a de nº 35)

REDE: 5 - Rede de Desenvolvimento Econômico Sustentável

PROGRAMA: 46 - QUALIDADE AMBIENTAL

EMENTA:

Encaminha sugestão de alteração da Ação 1236 - Revitalização das Bacias do Rio

Doce, Paraopeba e Outras Bacias e Desenvolvimento dos Instrumentos de Gestão

dos Recursos Hídricos -, da proposta de revisão do PPAG 2012/2015 para o exercício

2014, para garantir a implantação de rede de tratamento de esgotos nos municípios

da região do Vale do Jequitinhonha.

JUSTIFICAÇÃO:

Programas  como  os  050,  156  e  290,  do  PPAG,  envolvem  o  acesso  à  água,

fortalecimento da agricultura familiar, convivência com a seca, etc. Assim, além de

investir nessas áreas, é indispensável para a região a criação por parte do Estado de

projetos de preservação e revitalização da bacia do rio Jequitinhonha, envolvendo

todos os rios dessa bacia e a execução de projetos de tratamento de esgoto, já que

todo o esgoto da região é despejado nos rios. (mesma justificativa para a proposta nº

35).

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.892/2013

EVENTO:  Audiência  Pública  de discussão do PPAG -  Revisão 2014 -  Rede de

Desenvolvimento Social e Proteção - Araçuaí

PROPONENTE: Claudilene da Costa Ramalho (Pastoral dos Migrantes (Araçuaí)) /
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Elias  Esteves  Alves  (Câmara  Municipal  de  Araçuaí  (Araçuaí))  /  Ronildo  Vaqueiro

Guimarães (Câmara Municipal de Águas Formosas (Águas Formosas))

PROPOSTA:

Construção de barragens.

-  Demais  propostas aglutinadas:  Construção de barragem de grande porte para

atender uma média de 100 famílias na comunidade Cabeceira do Barbosa.

Valor da obra: R$250.000,00. Construção de barragens no Rio Piauí e Gravatá e de

pequenas barragens nos principais córregos. (desdobrada, em relação à proposta nº

41).  Construção de 3 barragens  de pequeno porte,  no  valor  de  60.000  reais  por

unidade, nas seguintes comunidades no Município de Virgem da Lapa:

- Comunidade do Bravo;

- Comunidade de Malhada Branca;

- Comunidade de Lavrinha.

REDE: 10 - Rede de Infraestrutura

PROGRAMA: 166 - BARRAGENS DE MINAS

EMENTA:

Encaminha sugestão de alteração da Ação 1084 - Implantação de Barragens -, da

proposta de revisão do PPAG 2012/2015 para o exercício 2014, para assegurar a

construção de barragens na comunidade de Cabeceira do Barbosa, em comunidades

de Virgem da Lapa (Bravo, Malhada Branca e Lavrinha), e nos Rios Piauí e Gravatá.

JUSTIFICAÇÃO:

Construção de barraginhas para o desenvolvimento do Vale  do  Jequitinhonha.  -

Demais  propostas  aglutinadas:  A comunidade  se  encontra  em  estado  crítico  em

relação  à  água.  Todos  recursos  hídricos  estão  esgotados,  nascentes  e  poços

secaram, somente carro pipa abastece a população, ficando muito oneroso para a

Prefeitura (de Virgem da Lapa). Milhares de trabalhadores migram temporariamente

para trabalhar em atividade de corte de cana, que já está está escassa na região,

onde não se oferece quase nenhuma oportunidade de trabalho. (mesma justificativa

da Prop. nº 41, desdobrada) Tendo em vista a convivência com a seca e a escassez

de  água,  e  da  permanente  produção  de  alimentos  para  necessidades  básicas,

solicitamos que seja atendido o nosso pedido.
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- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.893/2013

EVENTO:  Audiência  Pública  de discussão do PPAG -  Revisão 2014 -  Rede de

Desenvolvimento Social e Proteção - Araçuaí

PROPONENTE:  Luziete  Rodrigues  Novais  (Instituição não informada)  /  Daniella

Perdigão Oliveira  (Conselho de Segurança Alimentar  de  Minas Gerais  -  CONSEA

(Belo Horizonte)) / João Batista Góis Pinto (Secretaria Geral do Governo de Minas

Gerais (Belo Horizonte)) / Luanna Karin Fagundes Soeiro (Departamento Municipal

de Educação/Itaobim (Itaobim))

PROPOSTA:

Ampliação dos recursos financeiros da Ação 2046, no valor de R$250.000,00, da

Ação  1140,  no  valor  de  R$200.000,00  e  da  Ação  2075  também  no  valor  de

R$200.000,00.

- Demais propostas aglutinadas: Garantir recursos financeiros para deslocamento e

estruturação  das  Comissões  Regionais  de  Segurança  Alimentar  e  Nutricional

Sustentável.

Ampliação do recurso orçamentário da Ação 2046, no valor de R$250.000,00, para

que o Consea-MG cumpra suas atribuições, conforme a legislação vigente, Lei nº

15.982/06, Decreto nº 44.355/06 e Decreto nº 44.394/06.

Aumento de R$200.000,00 nas metas financeiras da Ação 1140.

Aumento da meta financeira da Ação 2075, com mais R$200.000,00 (duzentos mil

reais).

Aumento da meta financeira da ação 2075, com mais R$200.000,00 (duzentos mil

reais).

REDE: 2 - Rede de Atenção em Saúde

PROGRAMA: 246 - SEGURANÇA ALIMENTAR

EMENTA:

Encaminha sugestão de alteração das Ações 2046 - Manutenção das Atividades do

Conselho  de  Segurança  Alimentar  de  Minas  Gerais  (Consea/Mg)  -,  1140  -

Manutenção  das  Atividades  do  Centro  de  Referência  em  Segurança  Alimentar  e

Nutricional Sustentável (Cresans) - e 2075 - Articulação Institucional e Intersetorial em
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Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável -, da proposta de revisão do PPAG

2012/2015 para o exercício 2014, para ampliar suas metas financeiras.

JUSTIFICAÇÃO:

- Demais propostas aglutinadas: As Comissões Regionais necessitam de recursos

para acompanhar e monitorar as políticas públicas e para implantar os Conselhos

Municipais de Segurança Alimentar e Nutricional.

Permitir  o  cumprimento  das  atribuições  Comissões  Regionais  de  Segurança

Alimentar e Nutricional Sustentável - CRESANS -, distribuídas nas diversas regiões

do estado, tais como a a realização de plenárias ordinárias estaduais bimestrais.

Promover a atuação integrada dos órgãos governamentais e das organizações da

sociedade civil,  envolvidas nas ações do DHAA (direito  humano à alimentação)  e

erradicação dos distúrbios nutricionais.

Esta ação é responsável pela articulação entre vários setores, secretarias e áreas

do governo relacionadas à segurança alimentar. O Governo de Minas Gerais aderiu

em Novembro/2011 ao SISAN- Sistema de Segurança alimentar, instituído pela Lei

federal 11.346/2006, pactuando agir como ente articulador junto aos municípios do

estados (853)  para aderirem ao Sistema.  É necessário um aumento orçamentário

para que esta ação promova esta articulação, além das atividades que lhe são afetas.

Esta ação é responsável pela articulação entre várias áreas, setores e os três entes

federados. Necessita de recursos para companhar os 130 comitês gestores locais do

Programa Estruturador Cultivar, Nutrir e Educar (Programa 25). Também precisa de

recurso  para  orientar  e  acompanhar  os  municípios  para  aderir  ao  Sistema  de

Segurança Alimentar-  SISAN e implementar os  sistemas municipais de segurança

alimentar como já pactuado com o Governo Federal.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.894/2013

EVENTO:  Audiência  Pública  de discussão do PPAG -  Revisão 2014 -  Rede de

Desenvolvimento Social e Proteção - Araçuaí

PROPONENTE:  Nelson  Vaz  Nogueira  (Associação  Comunitária  de  Cruzinha

(Araçuaí))

PROPOSTA:
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Construção de unidade básica de saúde na comunidade de Cruzinha em Araçuaí

REDE: 2 - Rede de Atenção em Saúde

PROGRAMA: 49 - SAÚDE EM CASA

EMENTA:

Encaminha  sugestão  de  alteração  da  Ação  1127-  Ampliação  da  Estrutura  da

Atenção Primária -,  da proposta de revisão do PPAG 2012/2015 para o exercício

2014,  para garantir  a  construção de unidade básica de saúde na comunidade de

Cruzinha, em Araçuaí.

JUSTIFICAÇÃO:

A unidade básica de saúde mais próxima fica a 10 Km da comunidade e o Hospital

mais perto a 40 Km, e já houve casos de morte por falta de atendimento em primeiros

socorros.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.895/2013

EVENTO:  Audiência  Pública  de discussão do PPAG -  Revisão 2014 -  Rede de

Desenvolvimento Social e Proteção - Araçuaí

PROPONENTE:  Ronildo  Vaqueiro  Guimarães  (Câmara  Municipal  de  Águas

Formosas (Águas Formosas)) / Antônio Augusto Coelho Tavares (Conselho Municipal

Antidrogas - Comad (Montes Claros)) / Antônio Augusto Coelho Tavares (Conselho

Municipal  Antidrogas  -  Comad  (Montes  Claros))  /  Ronildo  Vaqueiro  Guimarães

(Câmara Municipal de Águas Formosas (Águas Formosas))

PROPOSTA:

Aumentar  o  número  de leitos  em hospitais  e  implantar  unidade de acolhimento

feminino e masculino para adolescentes e adultos para atendimento de usuários de

drogas  em  Montes  Claros.  Apoiar  financeiramente  associações  que  desenvolvem

trabalhos junto a usuários de drogas.

-  Demais  propostas  aglutinadas:  Alterar  a  Ação  4702-  DESENVOLVIMENTO,

DIVULGAÇÃO E INCENTIVO AO ASSOCIATIVISMO

Nome: Auxílio financeiro para custeio de Associação para dependente químico

Finalidade: manutenção dos serviços prestados

Produto: custeio (pagamento de profissionais)
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Meta financeira: R$60.000,00

Destinação  de  R$90.000,00  para  financiamento  para  custeio  e  capacitação  de

pessoal,  geração  de  empregos  e  renda  para  recuperação  e  integração social  de

pessoas com problemas de álcool e drogas.

Aumentar o número de leitos nos hospitais para atendimento dos usuários de álcool

e outras drogas.

Implantar unidade de acolhimento feminino e masculino para adolescentes e para

adultos usuários de drogas em Montes Claros.

REDE: 3 - Rede de Defesa e Segurança

PROGRAMA: 52 - ALIANÇA PELA VIDA

EMENTA:

Encaminha sugestão de alteração da Ação 4082 - Rede Complementar de Suporte

Social e Atenção ao Dependente Químico: Prevenção e Tratamento do Consumo de

Álcool  e  Outras  Drogas  -,  da  proposta  de  revisão  do  PPAG  2012/2015  para  o

exercício  2014,  para:  a)  aumentar  o  número  de  leitos  em  hospitais  e  implantar

unidade de acolhimento feminino e masculino para adolescentes e adultos, para o

atendimento  de  usuários  de  drogas,  especialmente  em  Montes  Claros;  b)  apoiar

financeiramente associações que desenvolvem trabalho junto a usuários de drogas; e

c) financiar o custeio e a capacitação de pessoal para a inclusão social e produtiva de

usuários de drogas.

JUSTIFICAÇÃO:

- Demais propostas aglutinadas: Águas Formosas tem alta incidência de apreensão

de drogas. Por isso, solicitamos apoio financeiro para custeio da Associação, recém

implantada, que realiza trabalho junto a dependentes químicos e enfrenta dificuldades

para sua manutenção.

O projeto  Libertar  é  voltado para  recuperação de pessoas  com problemas  com

álcool e drogas, recém implantado em nosso município devido às estatísticas que

apresentam Águas Formosas como a cidade mineira proporcionalmente com maior

incidência de apreensão de drogas. O apoio a este projeto será uma contribuição

para  proporcionar  às  famílias  um  tratamento  especial  a  seus  entes,  amenizando

assim este problema social que infelizmente é realidade em Águas Formosas.
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Montes Claros tem apenas 12 vagas no Hospital Universitário (06 masculinas e 06

femininas). O hospital tem dificuldade de lidar com os casos.

Existe uma grande demanda por esse serviço no município.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.896/2013

EVENTO:  Audiência  Pública  de discussão do PPAG -  Revisão 2014 -  Rede de

Desenvolvimento Social e Proteção - Araçuaí

PROPONENTE:  Forlan  Souza  Freitas  (Câmara  Municipal  de  Águas  Formosas

(Águas Formosas))

PROPOSTA:

Recurso para o Hospital São Vicente de Paulo do município de Águas Formosas no

valor de R$200.000,00

REDE: 2 - Rede de Atenção em Saúde

PROGRAMA: 2 - SAÚDE INTEGRADA

EMENTA:

Encaminha sugestão de alteração da Ação 4308 - Gestão da Política Hospitalar -

Fortalecimento e Melhoria da Qualidade dos Hospitais do Sistema Único de Saúde

(Pro-Hosp) -, da proposta de revisão do PPAG 2012/2015 para o exercício 2014, para

assegurar recursos para o Hospital São Vicente de Paulo, no Município de Águas

Formosas.

JUSTIFICAÇÃO:

O  Hospital  São  Vicente  de  Paulo  de  Águas  Formosas  atende  moradores  de  9

municípios,  com  população  de  quase  80  mil  pessoas,  além  da  aldeia  indígena

Machacali. Com o fechamento do Hospital dos municípios de Pavão e Machacalis, o

Hospital  de  Águas  Formosas  está  sobrecarregado e  se  encontar  em dificuldades

financeiras.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.897/2013

EVENTO:  Audiência  Pública  de discussão do PPAG -  Revisão 2014 -  Rede de

Desenvolvimento Social e Proteção - Araçuaí

PROPONENTE:  Rogério  Nascimento  Bonfim  (Câmara  Municipal  de  Águas
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Formosas (Águas Formosas))

PROPOSTA:

Recurso para aquisição de UTI móvel para o município de Águas Formosas, no

valor de R$100.000,00.

REDE: 2 - Rede de Atenção em Saúde

PROGRAMA: 237 - ATENÇÃO À SAÚDE

EMENTA:

Encaminha sugestão de alteração da Ação 4281- Sistema Estadual de Transportes

em Saúde -, da proposta de revisão do PPAG 2012/2015 para o exercício 2014, para

garantir a aquisição de UTI móvel para o Município de Águas Formosas.

JUSTIFICAÇÃO:

O  município  de  Águas  Formosas  não  possui  ambulância  para  o  transporte  de

pacientes em urgência.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.898/2013

EVENTO:  Audiência  Pública  de discussão do PPAG -  Revisão 2014 -  Rede de

Atenção à Saúde - Montes Claros

PROPONENTE: Adiel Elias de Souza (Conselho Municipal de Assistência Social

(Montes Claros))

PROPOSTA:

Implantação de sistema de abastecimento de água tratada e captação de esgoto no

bairro Jardim Alegre, por parte da Copasa.

REDE: 2 - Rede de Atenção em Saúde

PROGRAMA: 53 - SANEAMENTO PARA TODOS

EMENTA:

Encaminha sugestão de alteração da Ação 1098 -  Saneamento  de  Minas -,  da

proposta  de  revisão  do  PPAG  2012/2015  para  o  exercício  2014,  para  garantir  a

implantação de sistema de abastecimento de água tratada e de captação de esgoto,

no bairro Jardim Alegre, em Montes Claros, por parte da Copasa.

JUSTIFICAÇÃO:

A comunidade necessita da instalação desses equipamentos para que a vigilância
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sanitária autorize a construção da unidade básica de saúde no bairro.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.899/2013

EVENTO:  Audiência  Pública  de discussão do PPAG -  Revisão 2014 -  Rede de

Atenção à Saúde - Montes Claros

PROPONENTE:  Cláudio  Ribeiro  Prates  (Câmara  Municipal  de  Montes  Claros

(Montes Claros))

PROPOSTA:

Intervenção da ALMG junto à administração municipal de Montes Claros para que

este órgão proceda ao devido repasse dos recursos do SUS à Santa Casa e aos

outros hospitais do município.

REDE: 2 - Rede de Atenção em Saúde

PROGRAMA: 237 - ATENÇÃO À SAÚDE

EMENTA:

Encaminha  sugestão  de  alteração  da  Ação  4388  -  Fortalecimento  da  Rede

Municipal de Saúde -, da proposta de revisão do PPAG 2012/2015 para o exercício

2014, para assegurar a devida transferência de recursos do SUS à Santa Casa e a

outros hospitais do Município de Montes Claros.

JUSTIFICAÇÃO:

O impasse instalado está comprometendo a saúde e o atendimento da Santa Casa

e dos outros hospitais de Montes Claros, que correm o risco de encerrar as suas

atividades.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.900/2013

EVENTO:  Audiência  Pública  de discussão do PPAG -  Revisão 2014 -  Rede de

Atenção à Saúde - Montes Claros

PROPONENTE: Mario Braz Silveira (Companhia de Saneamento de Minas Gerais -

COPASA (Montes Claros))

PROPOSTA:

Aumentar a meta física da Ação 4209 para contemplar mais municípios da Região

Norte.
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REDE: 2 - Rede de Atenção em Saúde

PROGRAMA: 237 - ATENÇÃO À SAÚDE

EMENTA:

Encaminha sugestão de alteração da Ação 4209 - Atenção à Saúde da Pessoa com

Deficiência -, da proposta de revisão do PPAG 2012/2015 para o exercício 2014, para

ampliação  da  meta  física  da  região  Norte  de  Minas,  com  vistas  a  atender  mais

municípios dessa região.

JUSTIFICAÇÃO:

A programação de Ação para a Região Norte é de apenas 5 municípios.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.901/2013

EVENTO:  Audiência  Pública  de discussão do PPAG -  Revisão 2014 -  Rede de

Atenção à Saúde - Montes Claros

PROPONENTE:

PROPOSTA:

Facilitar  o  acesso  dos  cidadãos  aos  exames  como  cintilografia  e  ressonância

magnética, entre outros.

REDE: 2 - Rede de Atenção em Saúde

PROGRAMA: 237 - ATENÇÃO À SAÚDE

EMENTA:

Encaminha  sugestão  de  alteração  da  Ação  4328  -  Assistência  Hospitalar  e

Ambulatorial -, da proposta de revisão do PPAG 2012/2015 para o exercício 2014,

para assegurar o acesso a exames como cintilografia e ressonância magnética.

JUSTIFICAÇÃO:

Nota-se a dificuldade para realização desses exames no Sistema Único de Saúde.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.902/2013

EVENTO:  Audiência  Pública  de discussão do PPAG -  Revisão 2014 -  Rede de

Atenção à Saúde - Montes Claros

PROPONENTE:  Cláudio  Ribeiro  Prates  (Câmara  Municipal  de  Montes  Claros

(Montes Claros))
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PROPOSTA:

Garantir  a  efetivação  da  implantação  do  hospital  regional  de  Montes  Claros,

conhecido como "Hospital de Trauma", conveniado com a Santa Casa. O referido

projeto foi objeto de anúncio pelo governador Antonio Anastasia, em várias visitas a

Montes Claros, o qual garantiu que até dezembro de 2013 seriam liberados recursos

para o início das obras.

REDE: 2 - Rede de Atenção em Saúde

PROGRAMA: 2 - SAÚDE INTEGRADA

EMENTA:

Encaminha  sugestão  de  alteração  da  Ação  1059  -  Implantação  de  Hospitais

Regionais -, da proposta de revisão do PPAG 2012/2015 para o exercício 2014, para

assegurar a efetiva implantação do hospital  regional  de Montes Claros,  conhecido

como "Hospital de Trauma", conveniado com a Santa Casa.

JUSTIFICAÇÃO:

Os  hospitais  de  Montes  Claros  que  atendem  mais  de  90  municípios  vizinhos,

sobretudo  a  Santa  Casa,  não  conseguem  atender  toda  a  demanda da região.  É

urgente a implantação do hospital regional em Montes Claros.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.903/2013

EVENTO:  Audiência  Pública  de discussão do PPAG -  Revisão 2014 -  Rede de

Atenção à Saúde - Montes Claros

PROPONENTE: Antônio Augusto Coelho Tavares (Conselho Municipal Antidrogas -

Comad (Montes Claros))

PROPOSTA:

Implementar  ação  do  governo  do  Estado  para  capacitar  os  municípios  para  a

elaboração de projetos,  a fim de que participem com efetividade dos editais  para

financiamento e implantação de equipamentos de saúde, como os Caps.

REDE: 9 - Rede de Cidades

PROGRAMA: 278 - ASSOCIATIVISMO MUNICIPAL: FORTALECENDO A REDE DE

CIDADES

EMENTA:



1267
____________________________________________________________________________

Encaminha sugestão de alteração da Ação 4515 - Assessoramento, Capacitação e

Acompanhamento  de  Gestores  Municipais  e  Técnicos  das  Associações

Microrregionais  e  Consórcios  Intermunicipais  -,  da  proposta  de  revisão  do  PPAG

2012/2015 para o exercício 2014, para assegurar a capacitação dos municípios pelo

governo  do Estado para  a  elaboração de projetos,  a  fim  de que  participem  com

efetividade dos editais para financiamento e implantação de equipamentos de saúde,

como os Caps.

JUSTIFICAÇÃO:

Os municípios às vezes perdem os prazos para participarem dos editais por não

estarem capacitados.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.904/2013

EVENTO:  Audiência  Pública  de discussão do PPAG -  Revisão 2014 -  Rede de

Atenção à Saúde - Montes Claros

PROPONENTE: Adiel Elias de Souza (Conselho Municipal de Assistência Social

(Montes Claros))

PROPOSTA:

Prever  recursos  orçamentários  para  que  os  membros  de  conselhos  possam

participar de reuniões fora do município de origem.

REDE: 4 - Rede de Desenvolvimento Social e Proteção

PROGRAMA: 151 - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -

SUAS

EMENTA:

Encaminha  sugestão  de  alteração  da  Ação  4592  -  Qualificação  de  Recursos

Humanos do Suas -, da proposta de revisão do PPAG 2012/2015 para o exercício

2014,  para  assegurar  recursos  que  viabilizem  a  participação  de  membros  de

conselhos de políticas públicas em reuniões fora do município de origem.

JUSTIFICAÇÃO:

Solicita  verbas  para  que  os  representantes  da  sociedade  civil  no  Conselho

Municipal de Assistência Social possam participar de reuniões fora do município.

- À Comissão de Participação Popular.
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PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.905/2013

EVENTO:  Audiência  Pública  de discussão do PPAG -  Revisão 2014 -  Rede de

Educação e Desenvolvimento Humano - Ubá

PROPONENTE: Mônica Barletta (Prefeitura Municipal de Guidoval (Guidoval))

PROPOSTA:

Estruturação da atenção básica com ampliação do atendimento em psicologia no

município de Guidoval.

REDE: 2 - Rede de Atenção em Saúde

PROGRAMA: 44 - REDES INTEGRADAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE

EMENTA:

Encaminha sugestão de alteração da Ação 4107 - Rede de Atenção Psicossocial -,

da proposta de revisão do PPAG 2012/2015 para o exercício 2014, para assegurar a

estruturação  da  rede  de  atenção  básica,  com  ampliação  do  atendimento  em

psicologia, no Município de Guidoval.

JUSTIFICAÇÃO:

Devido a história recente de calamidade pública no município, há grande demanda

por atendimento psicológico.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.906/2013

EVENTO:  Audiência  Pública  de discussão do PPAG -  Revisão 2014 -  Rede de

Educação e Desenvolvimento Humano - Ubá

PROPONENTE: Ivanete Macedo de Freitas (Instituição não informada) / Gilmar de

Souza  Oliveira  (Associação  Mineira  das  Escolas  Família  Agrícola  -  AMEFA (Belo

Horizonte))  /  Ronald  Henrique  Loyola  Silva  (Escola  Família  Agrícola  Bontempo

(Itaobim))

PROPOSTA:

Efetivar o apoio do Estado para reforma e ampliação de EFAs, bem como apoiar na

construção de novas unidades de EFAs para atender às demandas crescentes nas

diversas regiões de Minas Gerais. Proposta 70: Inclusão de Ação no Programa 232 -

Escola Família Agrícola

-  Ação:  Apoio  à  implementação  de  projeto  profissional  dos  alunos  das  Escolas
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Família Agrícolas

- Finalidade: prover apoio técnico e financeiro à implantação de projetos dos alunos

das Escolas Família Agrícolas

- Produto: Projeto apoiado

- Unidade de medida: Projeto

- Demais propostas aglutinadas: Inclusão dos alunos das Escolas Famílias Agrícola

no programa

Manutenção e ampliação do Programa de Apoio às Escolas Famílias Agrícolas do

Estado de Minas Gerais, tendo em vista a Lei nº 12.695/2012, que repassará recursos

dos Fundeb para as EFAs via SEE/MG.

Manutenção da ação de reforma e ampliação das EFAs de MG conforme plano de

atendimento a 5 EFAs por ano, já estabelecido no PPAG.

Apoio à programa de assessoria técnico-pedagógica às EFAs de MG.

Apoio a programa de formação inicial e continuada de educadores em pedagogia

da alternância implementada pela Associação Mineira das escolas Família Agrícolas.

Reforma e ampliação de unidades EFAs em MG

Metas físicas (2014 a 2016): 5, 6, 7

Meta financeira 2014: R$350.000,00

Meta financeira 2015: R$420.000,00

Meta financeira 2016: R$490.000,00

REDE: 1 - Rede de Educação e Desenvolvimento Humano

PROGRAMA: 232 - ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA

EMENTA:

Encaminha sugestão de alteração do Programa 232 - Escola Família Agrícola, da

proposta de revisão do PPAG 2012/2015 para o exercício 2014, com vistas a efetivar

o  apoio  do  Estado  para  reforma  e  ampliação  de  EFAs,  bem  como  apoiar  na

construção de novas unidades para atender às demandas crescentes nas diversas

regiões  de  Minas  Gerais,  além  de  assessoramento  técnico-pedagógico  a  seus

educadores  e  de  apoio  técnico  e  financeiro  para  implementação  de  projetos

profissionais dos alunos das EFAs.

JUSTIFICAÇÃO:
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Este projeto já permitiu a melhoria de estrutura da várias EFAs de Minas Gerais,

garantindo  assim  ampliação  das  vagas,  melhor  qualidade  de  vida  e  trabalho  e

principalmente  nos  estudos  de  centenas  de  adolescentes  e  jovens.  Porém,  nos

últimos dois anos nenhuma EFA conseguiu acessar esses recursos, e temos uma

demanda crescente de novos estudantes e a criação de novas EFAs no Estado.

- Demais propostas aglutinadas: A despeito do apoio dado pelo poder público às

Escolas Família Agrícolas, este ainda não é suficiente para atender plenamente às

necessidades destas instituições.

Nesse sentido, é necessário o fomento por parte do poder público às ações de

agricultura familiar. Nesse sentido, é proposto o apoio do Estado na implantação dos

projetos  profissionais  dos  alunos  das  Escolas  Família  Agrícolas  -  nas  áreas  de

caprinocultura, turismo rural, horticultura, apicultura, dentre outros.

As Escolas Famílias Agrícola (EFA) trabalham com seus alunos a construção do

PPJ (Projeto Profissional do Jovem) para que os mesmos possam ao final do 3º ano

concluir  seu curso e implantar seu projeto em suas propriedades. Muitos não têm

nenhuma contrapartida para implantação o projeto, tendo que esperar o Pronaf para

uma possível  implantação.  Tendo esse recurso em vista,  os  estudantes já  podem

entrar com uma contrapartida para ao menos iniciar seu projeto.

O recurso repassado anualmente pela SEE/MG via Bolsa Aluno é importante para o

funcionamento das EFAs, mas não é suficiente para custear todas as necessidades

dessas escolas, tendo em vista as atividades no acompanhamento do aluno durante

o Tempo Escola e o Tempo Comunidade, na constante implantação de instrumentos

pedagógicos  de  alternância,  o  que  amplia  os  investimentos  para  promover  um

processo de ensino/aprendizagem de qualidade.

O recurso repassado anualmente pela SEE/MG via Bolsa Aluno não é suficiente

para  custear  todas  as  necessidades  de  ampliação  e  reforma  necessárias  para

adequação à crescente demanda em MG.

Nos últimos treze anos foram implantadas no mínimo uma EFA por ano em MG. A

associação regional Amefa não dispõe de condições financeira e recursos humanos

para implementar o processo de visitas técnico-pedagógicas in loco, necessária para

o  processo  de  planejamento,  acompanhamento  e  avaliação  do  processo  de
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alternância  implementado  pelas  EFAs.  Com  isso  compromete-se  a  qualidade  da

educação ofertada.

Atualmente temos cerca de 136 educadores (monitores) em atividades nas EFAs de

MG.  O  movimento  das  EFAs  não  reúne  condições  para  custear  os  cursos  de

formação inicial e continuada em pedagogia da alternância, com isso compromete-se

a qualidade do ensino, visto que pelas especificidades dessa pedagogia, é necessária

uma formação diferenciada, dentro dos princípios exigidos.

Sem justificativa

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.907/2013

EVENTO:  Audiência  Pública  de discussão do PPAG -  Revisão 2014 -  Rede de

Educação e Desenvolvimento Humano - Ubá

PROPONENTE: Rosangela Santana Fialho (Associação de Proteção e Assistência

aos Condenados - Apac (Viçosa))

PROPOSTA:

Atualização dos valores dos novos convênios com os Pontos de Cultura em Minas

Gerais.

REDE: 8 - Rede de Identidade Mineira

PROGRAMA: 123 - DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO À CULTURA E AOS SEUS

MECANISMOS DE PRODUÇÃO

EMENTA:

Encaminha sugestão de alteração do Programa 123 - Democratização do Acesso à

Cultura e aos Seus Mecanismos de Produção -, da proposta de revisão do PPAG

2012/2015 para o exercício 2014, para garantir a atualização dos valores dos novos

convênios com os Pontos de Cultura em Minas Gerais.

JUSTIFICAÇÃO:

Estamos em 2013 e o valor de referência não foi corrigido monetariamente, apesar

de uma inflação acumulada de mais de 45% ao longo dos últimos anos. Torna-se

necessária a imediata atualização de valores para a assinatura dos novos convênios

a serem assinados com os pontos de cultura em Minas Gerais no início de 2014.

- À Comissão de Participação Popular.
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PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.908/2013

EVENTO:  Audiência  Pública  de discussão do PPAG -  Revisão 2014 -  Rede de

Educação e Desenvolvimento Humano - Ubá

PROPONENTE:  Luiz  Carlos  Ubaldo  Gonçalves  (Secretaria  Municipal  de

Desenvolvimento Social - SMDS (Visconde do Rio Branco))

PROPOSTA:

Construção de espaço destinado à prática esportiva e de lazer no município de

Visconde de Rio Branco.

-  Demais  propostas  aglutinadas:  Construção  de  ginásio  poliesportivo  na

comunidade de São João do Vacaria. Construir um esforço para que os jovens do

distrito  de  São João do Vacaria pratiquem esportes  combatendo a ociosidade,  as

drogas e desenvolvendo as aptidões físicas e intelectuais. Destinação de verba para

fomentar práticas esportivas no meio rural, especialmente para o futebol de campo na

região do Sul de Minas.

Ampliação da meta física: + 3

Ampliação da meta financeira: + R$290.000,00

Alteração de finalidade da Ação 4171 com ampliação da construção de espaços

esportivos  na  zona  rural  de  MG,  especialmente  no  Sul  de  MG,  no  município  de

Paraguaçu.

REDE: 8 - Rede de Identidade Mineira

PROGRAMA: 149 - INCENTIVO AO ESPORTE

EMENTA:

Encaminha sugestão de alteração da Ação 4171 - Ampliação e Reestruturação de

Espaços Esportivos -, da proposta de revisão do PPAG 2012/2015 para o exercício

2014, para assegurar: a) a construção de espaço destinado a prática esportiva e de

lazer  no  Município  de  Visconde  de  Rio  Branco;  b)  a  construção  de  ginásio

poliesportivo e o desenvolvimento de projetos esportivos para jovens na comunidade

de  São  João  do  Vacaria;  e  c)  o  fomento  a  práticas  esportivas  no  meio  rural,

especialmente o futebol de campo, na região do Sul de Minas.

JUSTIFICAÇÃO:

-  Demais  propostas  aglutinadas:  Proporcionar  atividade  de  lazer  ao  homem  do
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campo usando melhoria de vida, melhoria da saúde e principalmente para evitar o

êxodo rural.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.909/2013

EVENTO:  Audiência  Pública  de discussão do PPAG -  Revisão 2014 -  Rede de

Educação e Desenvolvimento Humano - Ubá

PROPONENTE: Angela Maria de Almeida Zanini (Secretaria Municipal de Educação

(Ubá))

PROPOSTA:

Incluir no programa objetivo de incentivar a criação e desenvolvimento dos grêmios

estudantis de alunos nas escolas estaduais e municipais.

REDE: 1 - Rede de Educação e Desenvolvimento Humano

PROGRAMA: 15 - EDUCAÇÃO PARA CRESCER

EMENTA:

Encaminha sugestão de alteração do objetivo do Programa 15 -  Educação para

Crescer -, da proposta de revisão do PPAG 2012/2015 para o exercício 2014, com

vistas a incluir o incentivo à criação e ao desenvolvimento dos grêmios estudantis de

alunos nas escolas estaduais e municipais.

JUSTIFICAÇÃO:

Importância da acolhida aos alunos e suporte para caminhar, cantar, dançar e ser!!!

Grêmio irá contribuir demais e integrar Município e Estado.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.910/2013

EVENTO:  Audiência  Pública  de discussão do PPAG -  Revisão 2014 -  Rede de

Educação e Desenvolvimento Humano - Ubá

PROPONENTE: Adriana Lucarelli  Lavorato Souza (Superintendência Regional de

Ensino (Ubá)) / Paulo Henrique Santos Fonseca (Sind. Único dos Trabalhadores em

Educação de MG- Sind-UTE/MG (Belo Horizonte))

PROPOSTA:

Expansão da equipe, incluindo um psicólogo e um assistente social. Proposta 117:

Propomos excluir a ação do programa de gestão/provimento do ensino fundamental
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da  SEE/MG,  haja  vista  que  o  mesmo  não  cumpre  os  resultados  e  objetivos

pretendidos.

REDE: 1 - Rede de Educação e Desenvolvimento Humano

PROGRAMA: 15 - EDUCAÇÃO PARA CRESCER

EMENTA:

Encaminha  sugestão  de  alteração  da  Ação  4187  -  Programa  de  Intervenção

Pedagógica  -  Ensino  Fundamental  -  PIP/EF  -,  da  proposta  de  revisão  do  PPAG

2012/2015 para o exercício 2014.

JUSTIFICAÇÃO:

Proposta 117: O PIP acabou gerando uma rede "paralela"  na sua execução,  no

estado e municípios, segundo a lógica de terceirização da execução, e tampouco foi

debatido com os profissionais da educação básica pública estadual.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.911/2013

EVENTO:  Audiência  Pública  de discussão do PPAG -  Revisão 2014 -  Rede de

Educação e Desenvolvimento Humano - Ubá

PROPONENTE:  Ueton  da  Silva  Pereira  (Ponto  de  Cultura  Palmeira  Pequenina

(Cajuri))

PROPOSTA:

Estender o projeto à cidade de Cajuri/MG na Escola Estadual Capitão Arnaldo Dias

de Andrade, no período noturno, pois a mesma não está em funcionamento nesse

horário. Levando o supletivo e possivelmente o EJA, ampliando o horizonte desses

munícipes que não concluíram suas carreiras escolares por motivos de força maior,

preparando-os assim para uma melhor inserção no mercado de trabalho.

REDE: 1 - Rede de Educação e Desenvolvimento Humano

PROGRAMA: 271 - MELHORIA DA EDUCACÃO BÁSICA

EMENTA:

Encaminha sugestão de alteração da Ação 4570 - Desenvolvimento da Educação

de Jovens e Adultos -, da proposta de revisão do PPAG 2012/2015 para o exercício

2014,  para  assegurar  a  extensão  do  projeto  ao  Município  de  Cajuri,  na  Escola

Estadual Capitão Arnaldo Dias de Andrade, no período noturno.
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JUSTIFICAÇÃO:

É devido o grande número de pessoas que não puderam concluir  as atividades

acadêmicas.  E  mesmo Cajuri  sendo  uma cidade  numericamente  pequena,  esses

dados  assustam.  Com  essa  aceleração  estudantil,  a  cidade  dará  um  salto

educacional jamais visto, e esse é um anseio geral. E assim sendo, até mesmo a

expectativa de vida seja melhorada com a reformulação proposta.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.912/2013

EVENTO:  Audiência  Pública  de discussão do PPAG -  Revisão 2014 -  Rede de

Educação e Desenvolvimento Humano - Ubá

PROPONENTE:  Mônica  Barletta  (Prefeitura  Municipal  de  Guidoval  (Guidoval))  /

Juliana  Maria  Medeiros  (Prefeitura  Municipal  de  Guidoval  (Guidoval))  /  Tatiane

Gonçalves (Instituição não informada) / Ana Gabriela dos Santos (Prefeitura Municipal

de Guidoval (Guidoval))

PROPOSTA:

Ação  para  aumentar  os  recursos  culturais  para  formação  e  estruturação  da

Secretaria de Cultura (incluindo a comunidade quilombola) que já existe em nossa

cidade, resgatar histórico, desenvolvimento de ações para resgate de identidade local

e  comunitária,  financeira,  de  eventos  culturais,  desportivos,  educacionais  e

ambientais.

REDE: 8 -

EMENTA:

Encaminha sugestão no âmbito da Rede de Identidade Mineira, da proposta de

revisão do PPAG 2012/2015 para o exercício 2014, para a estruturação da Secretaria

de Cultura do Município de Guidoval.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.913/2013

EVENTO:  Audiência  Pública  de discussão do PPAG -  Revisão 2014 -  Rede de

Desenvolvimento Social e Proteção - Araçuaí

PROPONENTE: Marta Maria Arantes dos Santos (Pastoral dos Migrantes (Araçuaí))

/Sonia Alves de Matos (Centro de Referência Especializado Assistência Social -Creas
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(Araçuaí))  /  Mauro  Ivan  Lemos  dos  Santos  (Assoc.  Com.  dos  Moradores  da

Comunidade Córrego Nacísio (Araçuaí)) / Forlan Souza Freitas (Câmara Municipal de

Águas Formosas (Águas Formosas))

PROPOSTA:

Construção  de  Barraginhas  para  pequenos  e  médios  agricultores.  (proposta

desdobrada: com a de nº 72)

-  Demais  propostas aglutinadas:  Revisão  na  proposta  de  tecnologia  social  das

cisternas de polietileno.

Um programa de água para  todos,  um projeto  de  grande porte.  Destinação de

recursos financeiros para construção de poços artesianos em quatro comunidades

rurais do Município de Águas Formosas.

Valor: R$100.000,00

REDE: 4 - Rede de Desenvolvimento Social e Proteção

PROGRAMA:  50  -  DESENVOLVIMENTO  SOCIAL  DOS  VALES  DO

JEQUITINHONHA E MUCURI E NORTE DE MINAS

EMENTA:

Encaminha  sugestão  de  alteração  da  Ação  1048  -  Água  para  Todos  -

Universalização  do  Acesso  e  Uso  da  Água  -,  da  proposta  de  revisão  do  PPAG

2012/2015 para o exercício 2014, para assegurar: a)  a construção de barraginhas

para pequenos e médios agricultores; b) a revisão na proposta de tecnologia social

das  cisternas  de  polietileno;  e  c)  a  construção  de  poços  artesianos  em  quatro

comunidades rurais do Município de Águas Formosas.

JUSTIFICAÇÃO:

Se a água é um bem precioso, e o é para todos, por que poucos têm acesso a ela?

Além do mais, quando as pessoas têm acesso à água, não têm condições de pagá-la,

devido ao alto custo das tarifas, como também ocorre no caso da rede de esgotos. Na

zona rural, rios e córregos estão secando, levando pessoas e animais a percorrerem

longas distâncias em busca de água. Com a construção de barraginhas, o terreno ao

redor fica mais úmido e o plantio satisfatório. (Justificativa também para a proposta nº

71)

-  Demais  propostas aglutinadas: A tecnologia Polietileno não atende a realidade
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regional tanto na durabilidade quanto no incentivo local com a compra de material de

construção no território. Existem algumas comunidades rurais do Município de Águas

Formosas que sofrem com a dificuldade de captação de água em períodos menos

chuvosos.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.914/2013

EVENTO:  Audiência  Pública  de discussão do PPAG -  Revisão 2014 -  Rede de

Desenvolvimento Social e Proteção - Araçuaí

PROPONENTE: Marta Maria Arantes dos Santos (Pastoral dos Migrantes (Araçuaí))

PROPOSTA:

Diminuição da conta de água e esgoto. (desdobrada da prop. nº 71)

REDE: 9 - Rede de Cidades

PROGRAMA:  205  -  REGULAÇÃO  E  FISCALIZAÇÃO  DA  PRESTAÇÃO  DOS

SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE

MINAS GERAIS

EMENTA:

Encaminha  sugestão  de  alteração  da  Ação  4384  -  Regulação  Operacional  e

Fiscalização da Prestação de Serviços -, da proposta de revisão do PPAG 2012/2015

para o exercício  2014,  para garantir  a  redução do valor  da cobrança por  água e

esgoto.

JUSTIFICAÇÃO:

Se a água é um bem precioso, e o é para todos, por que poucos têm acesso a ela?

Além do mais, quando as pessoas têm acesso à água, não têm condições de pagá-la,

devido ao alto custo das tarifas, como também ocorre no caso da rede de esgotos.

Muitas família acumulam várias contas sem pagar, pois não têm recursos para tal,

pois a cobrança está abusiva.

(Justificativa extraída da proposta desdobrada nº 71)

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.915/2013

EVENTO:  Audiência  Pública  de discussão do PPAG -  Revisão 2014 -  Rede de

Desenvolvimento Rural + Cultivar, Nutrir e Educar - Paraguaçu
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PROPONENTE: Claudinei Gonçalves Camargo (Câmara Municipal de Paraguaçu

(Paraguaçu))

PROPOSTA:

Desenvolver ação de consultórios odontológicos itinerantes destinados a atender os

moradores da zona rural do Estado, em especial a região Sul. Pra isso, sugere-se

alterar a finalidade da Ação 4211- Atenção à Saúde Bucal incluindo o atendimento à

população rural, por meio de consultórios itinerantes e mutirões.

Alteração da meta física da região Sul de 14 para 15 serviços. Acréscimo na meta

financeira de R$128.000,00 para a região Sul.

REDE: 2 - Rede de Atenção em Saúde

PROGRAMA: 237 - ATENÇÃO À SAÚDE

EMENTA:

Encaminha sugestão de alteração da Ação 4211 -  Atenção a Saúde Bucal -,  da

proposta de revisão do PPAG 2012/2015 para o exercício 2014, para assegurar a

implantação  de  consultórios  odontológicos  itinerantes,  destinados  a  atender  os

moradores da zona rural do Estado, em especial a região Sul.

JUSTIFICAÇÃO:

Facilitar  o  tratamento  dentário  da  população  rural,  já  que  há  uma  demanda

crescente por tratamento odontológico por parte desse público.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.916/2013

EVENTO:  Audiência  Pública  de discussão do PPAG -  Revisão 2014 -  Rede de

Desenvolvimento Social e Proteção - Araçuaí

PROPONENTE:  Antônio  Reginaldo  Martins  Moreira  (Prefeitura  Municipal  de

Francisco Badaró (Francisco Badaró))

PROPOSTA:

Canalização de trecho do Rio Sucuriú que corta o perímetro urbano da cidade de

Francisco Badaró - MG, numa extensão aproximada de 1 km. (propõe alteração na

ação 1176 - Travessia social)

Custo aproximado: R$2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais).

REDE: 4 - Rede de Desenvolvimento Social e Proteção
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PROGRAMA: 36 - TRAVESSIA

EMENTA:

Encaminha sugestão de alteração da Ação 1176 -Travessia Social -, da proposta de

revisão do PPAG 2012/2015 para o exercício 2014, para assegurar a canalização de

trecho  do  Rio  Sucuriú,  que  corta  o  perímetro  urbano  do  Município  de  Francisco

Badaró, numa extensão aproximada de 1 km.

JUSTIFICAÇÃO:

O Rio Sucuriú, por ocasião do período das águas, devido ao seu assoreamento

transborda  pelo  centro  da  cidade,  atingindo  o  centro  comercial,  paralisando  o

funcionamento de diversos serviços e ocasionando sérios prejuízos à cidade. Diante

da problemática, faz-se necessário o desassoreamento anual do rio, sendo que na

maioria  das  vezes  o  município  não  possui  tais  recursos.  O  problema  priva  a

população do acesso à maioria dos espaços e serviços públicos.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.917/2013

EVENTO:  Audiência  Pública  de discussão do PPAG -  Revisão 2014 -  Rede de

Desenvolvimento Rural + Cultivar, Nutrir e Educar - Paraguaçu

PROPONENTE:  Rogério  Araújo  Pereira  (Cooperativa  Mista  Agropecuária  de

Paraguaçu Ltda. (Paraguaçu))

PROPOSTA:

Melhoria  do  sistema de seguro  agrícola,  a  partir  da  criação de um seguro  que

garanta renda mínima ao agricultor.

REDE: 7 - Rede de Desenvolvimento Rural

PROGRAMA:  161  -  DESENVOLVIMENTO  SUSTENTÁVEL  DA AGRICULTURA

FAMILIAR

EMENTA:

Encaminha sugestão de alteração da Ação 4112 - Garantia de Renda Mínima aos

Agricultores Familiares -, da proposta de revisão do PPAG 2012/2015 para o exercício

2014, para implantar melhorias no sistema de seguro agrícola, com a garantia de

renda mínima ao agricultor.

JUSTIFICAÇÃO:
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Devido ao alto risco que envolve a atividade agrícola, o agricultor fica exposto á

várias  intempéries  que  afetam  o  setor,  sendo  a  cada  dia  maior  o  investimento

necessário.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.918/2013

EVENTO:  Audiência  Pública  de discussão do PPAG -  Revisão 2014 -  Rede de

Desenvolvimento Social e Proteção - Araçuaí

PROPONENTE: Luciano de Souza Silva (Prefeitura Municipal de Araçuaí (Araçuaí))

PROPOSTA:

Curso superior Belas Artes, Artes Cênicas, Música, Dança.

REDE: 6 - Rede de Ciência,Tecnologia e Inovação

PROGRAMA: 242 - SUPERVISÃO E EXPANSÃO DO ENSINO SUPERIOR

EMENTA:

Encaminha sugestão de alteração do Programa 242 - Supervisão e Expansão do

Ensino Superior, da proposta de revisão do PPAG 2012/2015 para o exercício 2014,

com vistas à criação de cursos superiores de Belas Artes, Artes Cênicas, Música,

Dança no Vale do Jequitinhonha.

JUSTIFICAÇÃO:

Apesar  do  Jequitinhonha  ser  reconhecida  internacionalmente  como  uma  das

regiões mais ricas culturalmente do Brasil, ainda não existem cursos superiores para

que estas manifestações sejam ressignificadas através de formas contemporâneas e

tradicionais. Os artistas locais acabam optando por outras vocações, correndo o risco

dessas  tradições,  além  de  enfraquecerem  e  até  com  o  passar  do  tempo

desaparecerem.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.919/2013

EVENTO:  Audiência  Pública  de discussão do PPAG -  Revisão 2014 -  Rede de

Desenvolvimento Social e Proteção - Araçuaí

PROPONENTE:  Forlan  Souza  Freitas  (Câmara  Municipal  de  Águas  Formosas

(Águas Formosas))

PROPOSTA:
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Emenda para construção de quatro salas de aula na Escola Municipal Sebastião

Lima.

REDE: 1 - Rede de Educação e Desenvolvimento Humano

PROGRAMA:  233  -  COOPERAÇÃO  ESTADO  E  MUNICÍPIO  NA  ÁREA

EDUCACIONAL

EMENTA:

Encaminha sugestão de alteração da Ação 4191 - Atendimento aos Municípios -, da

proposta de revisão do PPAG 2012/2015 para o exercício 2014,  para promover a

construção de quatro salas de aula na Escola Municipal Sebastião Lima, no Município

de Águas Formosas.

JUSTIFICAÇÃO:

A Escola  Municipal  Sebastião  Lima  é  a  maior  escola  municipal  rural  de  Águas

Formosas.  No entanto,  as  salas  de  aula  já  existentes  já  não  são  suficiente  para

atender à crescente demanda. Para tanto, necessitamos de R$180.000,00 (cento e

oitenta mil reais) para construirmos as quatro salas necessárias.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.920/2013

EVENTO:  Audiência  Pública  de discussão do PPAG -  Revisão 2014 -  Rede de

Educação e Desenvolvimento Humano - Ubá

PROPONENTE: Armando dos Santos (Instituição não informada)

PROPOSTA:

Que a economia popular e solidária já estruturada enquanto política pública, passe

a  atuar  efetivamente  em  todas  as  ações  de  governo  por  meio  das  diversas

secretarias.

REDE: 4 - Rede de Desenvolvimento Social e Proteção

PROGRAMA:  267  -  PROGRAMA  DE  GERAÇÃO  DE  RENDA  E  INCLUSÃO

PRODUTIVA

EMENTA:

Encaminha sugestão de alteração do Programa 267 - Programa de Geração de

Renda e Inclusão Produtiva -, da proposta de revisão do PPAG 2012/2015 para o

exercício 2014, para que a economia popular e solidária seja objeto da atuação das
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diversas secretarias do Estado.

JUSTIFICAÇÃO:

Atualmente a economia solidária está  ligada apenas à Secretaria  de Trabalho  -

Sete. Entendemos a necessidade da sua discussão a atenção em todas as outras

secretarias,  inclusive  na  educação,  nos  programas  de  emprego  e  renda.  Temos

entendimento que a economia solidária é um caminho para o desenvolvimento social

e econômico.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.921/2013

EVENTO:  Audiência  Pública  de discussão do PPAG -  Revisão 2014 -  Rede de

Desenvolvimento Rural + Cultivar, Nutrir e Educar - Paraguaçu

PROPONENTE:  Nelma  Aparecida  Souza  Ferreira  (Instituição  não  informada)  /

Euzeni Aparecida Moreira (Secretaria Municipal de Assistência Social - SMAS (Dores

do  Turvo))  /  Renata  Gondim  Costa  (Instituto  Marista  de  Solidariedade  (Belo

Horizonte))  /  Flávia Assis  Alves (Núcleo  de Estudos e Pesquisa em Educação do

Campo - Ufmg (Belo Horizonte)) / Rodrigo Filgueira de Oliveira (Procuradoria-Geral

de Justiça do Estado de MG (Belo Horizonte)) / Belmiro Alves de Freitas (Providência

Nossa Senhora da Conceição (Belo Horizonte))

PROPOSTA:

Recursos  para  aquisição  de  equipamentos  de  confecção  e  para  montagem  de

cozinha industrial.

-  Demais propostas aglutinadas:  Implantar  cozinha comunitária  no  município  de

Dores do Turvo.

Alteração da meta financeira da Ação 4584 para inclusão de R$500.000,00 para

capacitação,  formação e  intercâmbio  dos  empreendimentos  econômicos  solidários

cadastrados na política estadual de fomento à Economia Solidária.

REDE: 4 - Rede de Desenvolvimento Social e Proteção

PROGRAMA:  267  -  PROGRAMA  DE  GERAÇÃO  DE  RENDA  E  INCLUSÃO

PRODUTIVA

EMENTA:

Encaminha  sugestão  de  alteração  da  Ação  4584  -  Fomento  e  Apoio  aos
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Empreendimentos da Economia Popular Solidária -, da proposta de revisão do PPAG

2012/2015 para o exercício 2014, para: a) aquisição de equipamentos de confecção e

para  montagem  de  cozinha  industrial  em  Paraguaçu;  b)  implantação  de  cozinha

comunitária  no  Município  de  Dores  do  Turvo;  e  c)  capacitação,  formação  e

intercâmbio  dos  empreendimentos  econômicos  solidários  cadastrados  na  política

estadual de fomento à economia solidária.

JUSTIFICAÇÃO:

Carência  de  empregos  na  região  rural  de  Paraguaçu,  fazendo  com  que  muitos

deixem o campo para morar na cidade.

- Demais propostas aglutinadas: O município apresenta demanda de uma cozinha

para  diversos  usos,  entre  eles  geração  de  renda,  qualificação  profissional  e

alternativas  coletivas  para  sanar  problemas  de  insegurança  alimentar.  Os

Empreendimentos de Economia Solidária - EES - demandam formação e capacitação

para melhoria de suas condições de trabalho e de seus produtos e para qualificação

profissional de seus componentes. Os intercâmbios e as trocas de experiência entre

os grupos também são essenciais para o avanço econômico e o fortalecimento dos

laços sociais dos EES.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.922/2013

EVENTO:  Audiência  Pública  de  discussão  do  PPAG  -  Revisão  2014  -  por

Rede/Comissões - Belo Horizonte

PROPONENTE: Fernando Henrique de Sousa Miranda (Instituição não informada)

PROPOSTA:

Exclusão  da  Ação  4542  -  Desenvolvimento  dos  Serviços  de  Arrecadação,

Fiscalização e Tributação. Não sendo possível a exclusão, propomos a maior redução

possível das metas física e financeira, com o devido cancelamento da despesa e da

receita.

REDE: 11 - Rede de Governo Integrado, Eficiente e Eficaz

PROGRAMA: 215 -  GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES DE ARRECADAÇÃO,

FISCALIZAÇÃO E DE TRIBUTAÇÃO ESTADUAL

EMENTA:
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Encaminha sugestão de exclusão da Ação 4542 - Desenvolvimento dos Serviços de

Arrecadação, Fiscalização e Tributação -, da proposta de revisão do PPAG 2012/2015

para o exercício 2014, ou a máxima redução de suas metas físicas e financeiras, com

o devido cancelamento da despesa e da receita.

JUSTIFICAÇÃO:

A ação objetiva aumentar a eficácia na arrecadação de recursos públicos por meio

da tributação. A poupança dos indivíduos permite que haja uma maior quantidade de

bens (recursos) a serem empregados na produção, ajudando na criação de bens de

capital, os quais, por sua vez, irão produzir mais e ampliar a abundância de produtos

na economia.  O capital  advém da poupança.  O governo atrapalha o processo de

formação de capital de três maneiras: gastando, tributando e incorrendo em déficits

orçamentários.

Quando  o  governo  gasta  -  seja  comprando  recursos  para  fazer  obras,  seja

comprando bens para políticos, seja dando salários para funcionários públicos, os

quais irão consumi-los - ele está impedindo diretamente a formação de capital. Afinal,

os  gastos  do  governo  fazem  com  que  haja  uma  menor  quantidade  de  bens  na

economia,  anulando a poupança dos indivíduos (eles  se abstiveram do consumo,

mas  não  terão  o  benefício  da  abundância  futura  de  produtos,  pois  o  governo

consumiu  boa  parte)  e  interrompendo  o  processo  de  formação  de  capital  acima

descrito. Para financiar seus gastos, o governo utiliza em grande parte as receitas

provenientes de impostos. Se a incidência de impostos for sobre a renda - e sobre a

poupança  advinda  dessa  renda  -,  então  o  governo  estará  impedindo  que  esses

recursos sejam destinados a investimentos produtivos, levando aos mesmos efeitos

acima. Se o governo incorre em déficits orçamentários, terá de pegar empréstimos

para  cobrir  esse  rombo.  Na  maioria  dos  casos,  ele  venderá  títulos  em  troca  do

dinheiro poupado por indivíduos e empresas e utilizará esse dinheiro para cobrir seus

gastos. Obviamente, essa apropriação de renda de indivíduos e empresas também

surtirá  os  mesmos  efeitos  acima.  Portanto,  se  uma economia  quiser  aumentar  a

poupança e a formação de capital, o governo terá de ter um orçamento equilibrado,

impostos baixos e  gastos  idem. E,  principalmente,  os  impostos não devem recair

sobre  a  produção  e  nem sobre  a  renda,  pois  isso  seria  um  enorme obstáculo  à
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poupança e à formação de capital. Logo, o governo não deveria aumentar a eficácia

de sua arrecadação, e sim reduzir a carga tributária sobre o cidadão mineiro, além de

reduzir ao máximo os seus gastos.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.923/2013

EVENTO:  Audiência  Pública  de  discussão  do  PPAG  -  Revisão  2014  -  por

Rede/Comissões - Belo Horizonte

PROPONENTE: Juliano Torres (Estudantes pela Liberdade (Belo Horizonte))

PROPOSTA:

Exclusão da Ação 4675 - Promoção da Defesa dos Direitos do Consumidor e da

Educação  para  o  Consumo  Eficiente,  com  cancelamento  do  total  dos  recursos

previstos na ação (R$834.396,00) no total da receita estimada e despesa fixada no

projeto de lei orçamentária (R$75.016.225.348,00), por meio de emenda textual ao

art.  2º  do  Projeto  de  Lei  nº  4.551/2013.  Com  o  cancelamento,  devem  ser

compatibilizados  os  quadros  demonstrativos  de  receita  e  despesa.  Não  sendo

possível  a  exclusão,  propomos  a  maior  redução  possível  das  metas  física  e

financeira, com o devido cancelamento da despesa e da receita.

REDE: 11 - Rede de Governo Integrado, Eficiente e Eficaz

PROGRAMA: 178 -  FORTALECIMENTO E DIVULGAÇÃO DOS DIREITOS DOS

CONSUMIDORES

EMENTA:

Encaminha sugestão de exclusão da Ação 4675 - Promoção da Defesa dos Direitos

do Consumidor e da Educação para o Consumo Eficiente -, da proposta de revisão do

PPAG 2012/2015 para o exercício 2014, ou a redução máxima de suas metas físicas

e financeiras, com o devido cancelamento da despesa e da receita.

JUSTIFICAÇÃO:

No ano passado, os Estudantes pela Liberdade questionaram a Ação 4675 - Apoio

à Organização Social Civil de Interesse Público (OSCIP) Movimento das Donas de

Casa e Consumidores de Minas Gerais. A ação não foi cancelada e a proposta foi

acolhida como mera mudança no nome da ação, tornando-a menos transparente.

Gostaríamos de saber se em 2013 os recursos previstos na ação continuaram a ser
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remetidos a tal OSCIP (e, se sim, sob quais critérios). Queremos entender também

se, para os próximos anos, a mesma entidade será contemplada, pois o nome da

ação foi alterado novamente.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.924/2013

EVENTO:  Audiência  Pública  de discussão do PPAG -  Revisão 2014 -  Rede de

Desenvolvimento Rural + Cultivar, Nutrir e Educar - Paraguaçu

PROPONENTE: Marcos Francisco de Oliveira (Secretaria Municipal de Agricultura

(Campos Gerais)) / Jadir Aparecido de Carvalho (Prefeitura Municipal de Paraguaçu

(Paraguaçu))

PROPOSTA:

Solicita  maior  atenção  para  os  agricultores  familiares  do  município  de  Campos

Gerais,  em  especial  com  relação  ao  pagamento  da  Conab.  Proposta  100:

Implementar o Programa de Aquisição de Alimentos- PAA estadual  de forma mais

funcional  e  desburocratizada  que  o  da  Companhia  Nacional  de  Abastecimento-

CONAB, facilitando a comercialização dos produtos da agroindústria, no município de

Paraguaçu.

REDE: 4 - Rede de Desenvolvimento Social e Proteção

PROGRAMA: 25 - CULTIVAR, NUTRIR E EDUCAR

EMENTA:

Encaminha sugestão de alteração da Ação 1218 -  Fortalecimento da Agricultura

Familiar  para  o  Abastecimento  Alimentar  -,  da  proposta  de  revisão  do  PPAG

2012/2015 para o exercício 2014, para : a) maior atenção aos agricultores familiares

do município de Campos Gerais, em especial com relação ao pagamento da Conab;

b) desenvolvimento do Programa de Aquisição de Alimentos- PAA - estadual de forma

mais  funcional  e  desburocratizada,  facilitando  a  comercialização  dos  produtos  da

agroindústria, no Município de Paraguaçu.

JUSTIFICAÇÃO:

O recebimento da Companhia Nacional  de Abastecimento-  Conab está atrasado

desde fevereiro/2013 Proposta 100: É necessário aumentar a renda aos agricultores

familiares, promover a diversificação das atividades da propriedade, promover auxílio
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valoroso às instituições de caridade e famílias carentes.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.925/2013

EVENTO:  Audiência  Pública  de  discussão  do  PPAG  -  Revisão  2014  -  por

Rede/Comissões - Belo Horizonte

PROPONENTE: Rafael Rondon Flandoli de Carvalho (Estudantes pela Liberdade

(Belo Horizonte))

PROPOSTA:

Exclusão da Ação 1102 - Minas Legal. Não sendo possível a exclusão, propomos a

maior redução possível das metas física e financeira, com o devido cancelamento da

despesa e  da  receita.  Não sendo possível  a  redução,  propomos  a  utilização dos

argumentos elencados na justificativa para realização da conscientização de que trata

a ação.

REDE: 11 - Rede de Governo Integrado, Eficiente e Eficaz

PROGRAMA: 147 - GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO.

EMENTA:

Encaminha sugestão de exclusão da Ação 1102 - Minas Legal - da proposta de

revisão do PPAG 2012/2015 para o exercício 2014, ou a redução máxima de suas

metas físicas e financeiras.

JUSTIFICAÇÃO:

A  ação  objetiva  favorecer  a  compreensão  socioeconômica  do  tributo  e  da

participação da sociedade nos gastos públicos. Sim, é extremamente importante a

compreensão  e  participação  da  população,  porém,  mais  importante  ainda,  é

compreender que, quando o governo tributa, ele retira do cidadão sua capacidade de

escolha , tolindo sua liberdade e privando-o de utilizar dos frutos de seu trabalho.

Segue a real compreensão socioeconômica do tributo e da participação dos cidadãos.

A  poupança  dos  indivíduos  permite  que  haja  uma  maior  quantidade  de  bens

(recursos)  a  serem  empregados  na  produção,  ajudando  na  criação  de  bens  de

capital, os quais, por sua vez, irão produzir mais e ampliar a abundância de produtos

na economia.  O capital  advém da poupança.  O governo atrapalha o processo de

formação de capital de três maneiras: gastando, tributando e incorrendo em déficits
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orçamentários. Quando o governo gasta - seja comprando recursos para fazer obras,

seja comprando bens para políticos, seja dando salários para funcionários públicos,

os quais irão consumi-los - ele está impedindo diretamente a formação de capital.

Afinal, os gastos do governo fazem com que haja uma menor quantidade de bens na

economia,  anulando a poupança dos indivíduos (eles  se abstiveram do consumo,

mas  não  terão  o  benefício  da  abundância  futura  de  produtos,  pois  o  governo

consumiu  boa  parte)  e  interrompendo  o  processo  de  formação  de  capital  acima

descrito. Para financiar seus gastos, o governo utiliza em grande parte as receitas

provenientes de impostos. Se a incidência de impostos for sobre a renda - e sobre a

poupança  advinda  dessa  renda  -,  então  o  governo  estará  impedindo  que  esses

recursos sejam destinados a investimentos produtivos, levando aos mesmos efeitos

acima. Se o governo incorre em déficits orçamentários, terá de pegar empréstimos

para  cobrir  esse  rombo.  Na  maioria  dos  casos,  ele  venderá  títulos  em  troca  do

dinheiro poupado por indivíduos e empresas e utilizará esse dinheiro para cobrir seus

gastos. Obviamente, essa apropriação de renda de indivíduos e empresas também

surtirá  os  mesmos  efeitos  acima.  Portanto,  se  uma economia  quiser  aumentar  a

poupança e a formação de capital, o governo terá de ter um orçamento equilibrado,

impostos baixos e  gastos  idem. E,  principalmente,  os  impostos não devem recair

sobre  a  produção  e  nem sobre  a  renda,  pois  isso  seria  um  enorme obstáculo  à

poupança e à formação de capital.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.926/2013

EVENTO:  Audiência  Pública  de  discussão  do  PPAG  -  Revisão  2014  -  por

Rede/Comissões - Belo Horizonte

PROPONENTE:  José  Henrique  Alves  Rosa  (Secretaria  de  Estado  de

Desenvolvimento Social (Belo Horizonte))

PROPOSTA:

Programa: Implantar o conselho de direitos juvenis nos 853 municípios de MG.

Desenvolver o trabalho intersetorial para implantar os conselhos de direitos juvenis

nos municípios de nossa MG, contando com a seguinte metodologia/didática:

- 10.000 livros
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- 10 CD-Roms (com mil PDF's selecionando artigos, teses, livros, cartilhas e outros)

- Site

- 22 curtas para melhor compreensão dos livros que estão no CD-Rom.

Cabe  ressaltar  que  esse  material  terá  distribuição  gratuita  com  a  devida

capacitação, seja ela central (BH ou regional)

REDE: 4 - Rede de Desenvolvimento Social e Proteção

PROGRAMA: 154 - AGENDA JOVEM

EMENTA:

Encaminha sugestão de alteração da Ação 4100 -  Mobilização de Prefeituras  e

Entidades  para  Promoção  de  Políticas  Públicas  da  Juventude  -,  da  proposta  de

revisão do PPAG 2012/2015 para o exercício 2014, com vistas a implantar conselhos

de direitos juvenis nos 853 municípios mineiros.

JUSTIFICAÇÃO:

É muito difícil convencer as secretarias a desenvolver o trabalho intersetorial devido

à  relação  de  poder  existente  entre  elas,  a  questão  fundamental  é  descobrir  os

espaços  possíveis  entre  onde  possamos  articular  técnicos  com  técnicos  para

desenvolver um trabalho mais eficaz, tornando assim possibilidade de encontrar a

construção da cidadania para posteriormente desenvolver a capacitação com foco e

objetivo final.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.927/2013

EVENTO:  Audiência  Pública  de  discussão  do  PPAG  -  Revisão  2014  -  por

Rede/Comissões - Belo Horizonte

PROPONENTE: Paulo Henrique Santos Fonseca (Sind. Único dos Trabalhadores

em Educação de MG- Sind-UTE/MG (Belo Horizonte))

PROPOSTA:

Propomos a exclusão da Ação "Professor da Família" sob gestão da SEE/MG haja

vista que seu caráter assistencialista não condiz com as determinações legais do art.

70 da LDBE federal.

REDE: 1 - Rede de Educação e Desenvolvimento Humano

PROGRAMA: 15 - EDUCAÇÃO PARA CRESCER
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EMENTA:

Encaminha  sugestão  de  exclusão  da  Ação  1025  -  Professor  da  Família  -,  da

proposta de revisão do PPAG 2012/2015 para o exercício 2014.

JUSTIFICAÇÃO:

O programa "Professor da Família" não poderia ser incluído na função Educação

tampouco sob a gestão da SEE/MG, haja vista que seu caráter assistencialista não

condiz com as determinações legais do art. 70 da LDBE federal.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.928/2013

EVENTO:  Audiência  Pública  de  discussão  do  PPAG  -  Revisão  2014  -  por

Rede/Comissões - Belo Horizonte

PROPONENTE: Paulo Henrique Santos Fonseca (Sind. Único dos Trabalhadores

em Educação de MG- Sind-UTE/MG (Belo Horizonte))

PROPOSTA:

Dentro do programa executado pela Emater existe a Ação "Apoio à produção de

hortas domésticas". Tencionamos ampliar a abrangência/objetivo da ação no sentido

de "apoiar a produção de hortas" nas escolas da educação básica pública estadual.

Inserir o repasse de recursos da Emater aos caixas escolares que quiserem aderir à

proposta.

REDE: 7 - Rede de Desenvolvimento Rural

PROGRAMA: 177 - MINAS SEM FOME

EMENTA:

Encaminha sugestão de alteração da finalidade da Ação 4154 - Apoio à Produção

de Hortas Domésticas -, da proposta de revisão do PPAG 2012/2015 para o exercício

2014, com vistas a incentivar a produção de hortas comunitárias domésticas e nas

escolas de rede pública estadual de educação.

JUSTIFICAÇÃO:

Muitas  são  as  tentativas  isoladas  por  parte  de  algumas  escolas  na  busca  da

produção de hortas nas escolas, cumprindo papel pedagógico e de sustentabilidade.

A  proposta  visa  estender  a  ação  na  perspectiva  de  reforçar  o  programa  de

alimentação escolar em parceria com a Emater e seu apoio técnico. Como também
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socializar os recursos financeiros da ação com a rede de educação básica pública.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.929/2013

EVENTO:  Audiência  Pública  de  discussão  do  PPAG  -  Revisão  2014  -  por

Rede/Comissões - Belo Horizonte

PROPONENTE: Paulo Henrique Santos Fonseca (Instituição não informada)

PROPOSTA:

Propomos ampliar as metas financeiras da ação "Operacionalização das ações do

CAE e do Consfundeb" para R$ 100.000,00 nos anos de 2014 a 2015.

REDE: 70 - Programas Especiais

PROGRAMA: 701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

EMENTA:

Encaminha sugestão de alteração da Ação 2086 - Operacionalização das Ações do

Consfundeb e Cae,  da proposta de revisão do PPAG 2012/2015 para o exercício

2014,  para  ampliação  de  suas  metas  financeiras,  com  vistas  a  assegurar  a

efetividade do trabalho dos conselheiros.

JUSTIFICAÇÃO:

Em 2013 a ação propôs um orçamento de R$ 100.000,00 para 2014 a SEE/MG

reduziu os recursos. Propomos manter o orçamento para R$ 100.000,00 para que os

membros de ambos os conselhos possam garantir a eficácia e efetividade de suas

ações e competências previstas em legislação federal.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.930/2013

EVENTO:  Audiência  Pública  de  discussão  do  PPAG  -  Revisão  2014  -  por

Rede/Comissões - Belo Horizonte

PROPONENTE: Diogo Mello Brazioli (Estudantes pela Liberdade (Belo Horizonte))

PROPOSTA:

Exclusão e cancelamento total dos recursos previstos na ação. Não sendo possível

a exclusão, propomos a maior redução possível das metas físicas e financeiras, com

o devido cancelamento da despesa e da receita.

-  Demais  propostas  aglutinadas:  Exclusão  e  cancelamento  total  dos  recursos
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previstos  na  ação.  Não  sendo  possível  a  exclusão,  propomos  a  maior  redução

possível das metas físicas e financeiras, com o devido cancelamento da despesa e

da receita. Exclusão e cancelamento total dos recursos previstos na ação. Não sendo

possível  a  exclusão,  propomos  a  maior  redução  possível  das  metas  físicas  e

financeiras, com o devido cancelamento da despesa e da receita.

REDE: 9 - Rede de Cidades

PROGRAMA: 279 - GESTÃO METROPOLITANA

EMENTA:

Encaminha sugestão de exclusão das Ações 1033 - Integração do Planejamento na

Região  Metropolitana  do  Vale  do  Aço  -,  4168  -  Apoio  e  Suporte  aos  Projetos

Metropolitanos -, 4556 - Apoio Técnico aos Municípios da Região Metropolitana de

Belo  Horizonte  para  Ordenação  Territorial  -,  da  proposta  de  revisão  do  PPAG

2012/2015 para o exercício 2014,  ou a redução máxima de suas metas físicas e

financeiras.

JUSTIFICAÇÃO:

(...) O Estado deve se abster da tentativa de planejar cidades, deixando tal tarefa

aos cidadãos. Ademais, os recursos destinados à ação podem ser melhor alocados

pelo próprio cidadão mineiro,  e por isso propomos a supressão tanto da despesa

quanto da receita.

-  Demais  propostas  aglutinadas:  (...)  O  Estado  deve  se  abster  da  tentativa  de

planejar cidades, deixando tal tarefa aos cidadãos. Ademais, os recursos destinados

à ação podem ser melhor alocados pelo próprio cidadão mineiro, e por isso propomos

a supressão tanto da despesa quanto da receita. (...)  O Estado deve se abster da

tentativa de planejar cidades, deixando tal tarefa aos cidadãos. Ademais, os recursos

destinados à ação podem ser melhor alocados pelo próprio cidadão mineiro, e por

isso propomos a supressão tanto da despesa quanto da receita.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.931/2013

EVENTO:  Audiência  Pública  de  discussão  do  PPAG  -  Revisão  2014  -  por

Rede/Comissões - Belo Horizonte

PROPONENTE: Paulo Henrique Santos Fonseca (Sind. Único dos Trabalhadores
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em Educação de MG- Sind-UTE/MG (Belo Horizonte))

PROPOSTA:

"Finalidade: prover educação profissional e formação técnica em nível médio" de

forma gratuita e pública sob responsabilidade do estado articulado aos demais entes

públicos, "atendendo às demandas regionais e municipais do meio urbano e rural,

identificando e diagnosticando tendências do mercado de trabalho e necessidades de

mão de obra e contribuindo para o desenvolvimento econômico do estado".

REDE: 1 - Rede de Educação e Desenvolvimento Humano

PROGRAMA: 3 - MELHOR EMPREGO

EMENTA:

Encaminha  sugestão  de  alteração  da  finalidade  da  Ação  4605  -  Programa  de

Desenvolvimento da Educação Profissional (Pep) -, da proposta de revisão do PPAG

2012/2015 para o exercício 2014, com vistas a assegurar a articulação entre os entes

federados no desenvolvimento do Pep.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.932/2013

EVENTO:  Audiência  Pública  de  discussão  do  PPAG  -  Revisão  2014  -  por

Rede/Comissões - Belo Horizonte

PROPONENTE: Paulo Henrique Santos Fonseca (Sind. Único dos Trabalhadores

em Educação de MG- Sind-UTE/MG (Belo Horizonte))

PROPOSTA:

Incluir no programa de gestão/provimento do ensino fundamental e médio recursos

para o pagamento do piso salarial  nacional aos trabalhadores da educação básica

pública na rede estadual, como prevê a Lei 11.738/08.

REDE: 1 - Rede de Educação e Desenvolvimento Humano

PROGRAMA: 15 - EDUCAÇÃO PARA CRESCER

EMENTA:

Encaminha sugestão de alteração do Programa 15 - Educação para Crescer -, da

proposta de revisão do PPAG 2012/2015 para o exercício 2014, para ampliação de

meta financeira com vistas ao pagamento do piso salarial nacional aos trabalhadores

da educação básica pública na rede estadual.
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JUSTIFICAÇÃO:

O governo de Minas Gerais não cumpre a legislação federal quanto ao pagamento

do PSPN aos trabalhadores da rede de educação básica pública estadual.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.933/2013

EVENTO:  Audiência  Pública  de  discussão  do  PPAG  -  Revisão  2014  -  por

Rede/Comissões - Belo Horizonte

PROPONENTE: Paulo Henrique Santos Fonseca (Sind. Único dos Trabalhadores

em Educação de MG- Sind-UTE/MG (Belo Horizonte))

PROPOSTA:

"Finalidade: promover a articulação das políticas públicas de trabalho e emprego de

Minas Gerais, visando a oferta de serviços integrados e a excelência no atendimento

ao cidadão, potencializando a geração de renda" sob responsabilidade do estado com

vistas a garantir o acesso gratuito, em articulação com os demais entes públicos.

REDE: 1 - Rede de Educação e Desenvolvimento Humano

PROGRAMA: 3 - MELHOR EMPREGO

EMENTA:

Encaminha  sugestão  de  alteração  finalidade  da  Ação  1133  -  Rede  Mineira  do

Trabalho -, da proposta de revisão do PPAG 2012/2015 para o exercício 2014, com

vistas a assegurar a articulação entre os entes federados e a gratuidade no acesso às

políticas de geração de emprego e renda.

JUSTIFICAÇÃO:

O  estado  criou  a  rede  mineira  não  observou-se  que  a  participação  dos  entes

públicos perdem diante dos parceiros privados, fato que tem provocado a elevação do

valor per capita / aluno PEP e redução de vagas. A rede federal gratuita poderia suprir

essas vagas.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.934/2013

EVENTO:  Audiência  Pública  de  discussão  do  PPAG  -  Revisão  2014  -  por

Rede/Comissões - Belo Horizonte

PROPONENTE: Mezaque da Silva de Jesus (Conselho dos Povos Indígenas de
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Minas Gerais (Belo Horizonte))

PROPOSTA:

Restauração  da  ação  de  apoio  para  reforma  e  construção  de  habitação  em

comunidades indígenas.

Meta Financeira 2014: R$500.000,00

REDE: 9 - Rede de Cidades

PROGRAMA: 276 - MORAR EM MINAS

EMENTA:

Encaminha  sugestão  de  alteração  da  Ação  4483  -  Construção,  Reformas  e

Melhorias em Unidades Habitacionais -, da proposta de revisão do PPAG 2012/2015

para  o  exercício  2014,  para  ampliar  meta  financeira  com  vistas  a  reforma  e

construção de habitação em comunidades indígenas.

JUSTIFICAÇÃO:

As  emendas  do  ano  de  2013/2012  já  estão  em  processo  de  execução  nos

municípios de Carmésia (Pataxó), Caldas (Xukuru Kariri) e Ladainha (Maxakaly).

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.935/2013

EVENTO:  Audiência  Pública  de  discussão  do  PPAG  -  Revisão  2014  -  por

Rede/Comissões - Belo Horizonte

PROPONENTE: Paulo Henrique Santos Fonseca (Sind. Único dos Trabalhadores

em Educação de MG- Sind-UTE/MG (Belo Horizonte))

PROPOSTA:

Excluir do programa "Ensino Médio" a Ação "Reinventado o Ensino Médio" para os

anos de 2014 e 2015.

REDE: 1 - Rede de Educação e Desenvolvimento Humano

PROGRAMA: 15 - EDUCAÇÃO PARA CRESCER

EMENTA:

Encaminha sugestão de exclusão da Ação 1008 - Reinventando o Ensino Médio, da

proposta de revisão do PPAG 2012/2015 para o exercício 2014.

JUSTIFICAÇÃO:

A ação  não  cumpre  os  objetivos  da  efetiva  melhora  dos  índices  de  abandono,
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tampouco de universalização da educação no nível médio estadual, haja vista que

sequer  cumpre  os  parâmetros  do  custo  aluno  qualidade,  aprovado  no  Parecer

08/CNE/CEB de 2010, e se utiliza de profissionais leigos para sua implementação.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.936/2013

EVENTO:  Audiência  Pública  de  discussão  do  PPAG  -  Revisão  2014  -  por

Rede/Comissões - Belo Horizonte

PROPONENTE: Paulo Henrique Santos Fonseca (Sind. Único dos Trabalhadores

em Educação de MG- Sind-UTE/MG (Belo Horizonte))  /  Erika Cristina de Oliveira

(Secretaria Municipal de Educação (Belmiro Braga))

PROPOSTA:

Meta financeira de 2014 de R$ 431.470.803,71, assim como em 2013. Proposta 63:

Destinar  recursos  para  a  aquisição  de veículo  para  o  transporte  escolar  para  os

alunos do município de Belmiro Braga.

REDE: 1 - Rede de Educação e Desenvolvimento Humano

PROGRAMA:  233  -  COOPERAÇÃO  ESTADO  E  MUNICÍPIO  NA  ÁREA

EDUCACIONAL

EMENTA:

Encaminha sugestão de alteração da Ação 2103 - Transporte Escolar -, da proposta

de revisão do PPAG 2012/2015 para o exercício 2014, com acréscimo de recursos

financeiros  e  aquisição  de  veículo  para  o  transporte  escolar  para  os  alunos  do

Município de Belmiro Braga.

JUSTIFICAÇÃO:

O governo de Minas pretende dispender 48% a menos em 2014 em relação a 2013.

- Meta financeira de 2013: R$ 431.470.803,71

- Meta financeira de 2014: R$ 225.000.000,00

Proposta 63: A frota de veículos do município encontra-se precária e há uma grande

necessidade de aquisição de veículos para atender a um grande número de alunos.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.937/2013

EVENTO:  Audiência  Pública  de  discussão  do  PPAG  -  Revisão  2014  -  por
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Rede/Comissões - Belo Horizonte

PROPONENTE: Paulo Henrique Santos Fonseca (Sind. Único dos Trabalhadores

em Educação de MG- Sind-UTE/MG (Belo Horizonte))

PROPOSTA:

Não reduzir a meta financeira da ação em 2014 em relação a 2013. Manter em

2014 a meta financeira de R$ 22.975.498,75, que foi a meta de 2013.

REDE: 1 - Rede de Educação e Desenvolvimento Humano

PROGRAMA: 15 - EDUCAÇÃO PARA CRESCER

EMENTA:

Encaminha sugestão de alteração da Ação 1085 - Educação em Tempo Integral -

Alimentação Escolar -, da proposta de revisão do PPAG 2012/2015 para o exercício

2014, para garantir, no mínimo, a mesma meta financeira prevista para 2013.

JUSTIFICAÇÃO:

A meta financeira de 2013 era de R$ 22.975.498,75, ou seja, R$ 176,94 ao ano por

aluno. Já para 2014 a meta do governo é reduzir em 1/3 o valor ao ano por aluno. A

meta financeira de 2014 é de R$ 10.760.000,00, ou seja, apenas R$ 76,86 ao ano por

aluno.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.938/2013

EVENTO:  Audiência  Pública  de  discussão  do  PPAG  -  Revisão  2014  -  por

Rede/Comissões - Belo Horizonte

PROPONENTE: Marcilio Pinheiro de Brito (Instituição não informada)

PROPOSTA:

Promover a alfabetização de jovens e adultos, desde a mobilidade social, a ação

alfabetizadora, sua avaliação e encaminhamento para continuidade dos estudos mais

elevados.

- Demais propostas aglutinadas: Construir dentro do espaço físico do presídio de

Águas  Formosas  uma  sala  de  aula  e  biblioteca  na  unidade  prisional.  Garantir

recursos financeiros para construção de duas salas de aulas no Presídio de Águas

Formosas. Valor: R$ 100.000,00. Garantir recursos financeiros para a construção de

duas salas de aula dentro da Unidade Prisional. Valor: 100.000,00.
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REDE: 1 - Rede de Educação e Desenvolvimento Humano

PROGRAMA: 271 - MELHORIA DA EDUCACÃO BÁSICA

EMENTA:

Encaminha sugestão de alteração da Ação 4570 - Desenvolvimento da Educação

de Jovens e Adultos -, da proposta de revisão do PPAG 2012/2015 para o exercício

2014, para promover a construção de sala de aula e biblioteca na unidade prisional

de  Águas  Formosas,  assegurando  a  alfabetização  dos  internos  e  seu

encaminhamento para continuidade dos estudos.

JUSTIFICAÇÃO:

Construção de sala de aula ou biblioteca na unidade prisional para o fim último

adequado da Lei 7210/84 LEP, bem como a lei de diretrizes e bases da educação,

uma  vez  que  o  presídio  não  tem  salas  para  educação  dos  reclusos,  para  uma

reinserção  social  objetiva  dos  privados  de  liberdade.  Proposta  129:  Promover  a

alfabetização de jovens e adultos, desde a mobilidade social, a ação alfabetizadora,

sua  avaliação  e  encaminhamento  para  continuidade  dos  estudos  a  níveis  mais

elevados, na adequação do art. 5º da Constituição à LEP, bem como à Li de Diretrizes

e Bases, na efetiva ressocialização dos privados de liberdade reclusos no presídio de

Águas Formosas.

-  Demais  propostas  aglutinadas:  O  presídio  de  Águas  Formosas  possui  110

reclusos. Grande parte desse público é formada por jovens com baixa escolaridade e

homens  e  mulheres  analfabetos.  Para  contribuirmos  com  a  inserção  social  e

promoção  da  dignidade  dessas  pessoas,  estamos  articulando  junto  à  Secretaria

Municipal de Educação para abertura de turmas do EJA dentro do presídio. Hoje,

dezenas de presos já fazem curso profissionalizante pelo PRONATEC. Porém, as

aulas  acontecem  em  local  improvisado  e  coberto  com  telhas  de  amianto.  Para

continuarmos  com o  nosso  projeto  educacional  com os  presos,  necessitamos  da

construção de duas salas de aula urgentemente. O Presídio de Águas Formosas,

possui  enclausurado  110  presos,  com  baixa  escolaridade  e  analfabetos.  Para

contribuir efetivamente na inserção social e promoção da dignidade dessas pessoas

presas. Bem como cumprir com as Diretrizes Constitucionais, as determinações da lei

de execução penal e as leis diretrizes e bases da educação.
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- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.939/2013

EVENTO:  Audiência  Pública  de  discussão  do  PPAG  -  Revisão  2014  -  por

Rede/Comissões - Belo Horizonte

PROPONENTE: Jilson Souza Santos (Escola Estadual Major Raimundo Felicíssimo

(Ouro Preto))

PROPOSTA:

Garantir recursos específicos dentro da Ação 4593 para ampliação e reforma da EE

major Raimundo Felicíssimo, no município de Águas Formosas, Vale do Mucuri.

Regionalização Jequitinhonha/Mucuri

REDE: 1 - Rede de Educação e Desenvolvimento Humano

PROGRAMA: 17 - PRÓ-ESCOLA

EMENTA:

Encaminha sugestão  de  alteração  da  Ação  4593  -  Gestão da Infraestrutura  do

Sistema Estadual de Educação - Ensino Fundamental -, da proposta de revisão do

PPAG 2012/2015 para o exercício 2014, para promover a ampliação e a reforma da

Escola Estadual Major Raimundo Felicíssimo, no Município de Águas Formosas.

JUSTIFICAÇÃO:

A EE Major Raimundo foi a primeira escola de Águas Formosas. As dimensões de

suas salas de aulas medem entre 25 e 50 metros. É uma escola que preza pelo bom

desempenho de seus  alunos  e  por  isso  é  bastante  requisitada pela  comunidade.

Devido a sua falta de infraestrutura, está acontecendo intervenções do MP para que a

oferta  de  vagas  seja  garantida.  Já  se  encontra  na  SRE  Teófilo  Otoni  o  projeto

arquitetônico da escola, com obras de reforma geral e ampliação, pois não temos sala

de informática, sala de supervisão pedagógica, quadra poliesportiva ou áreas de para

a prática de recreação, e a cantina é inadequada, pois mede 17 m². Por isso se faz

necessária obras de reforma e ampliação para maior conforto do usuário/aluno. Valor

do projeto: R$ 600.000,00.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.940/2013

EVENTO:  Audiência  Pública  de  discussão  do  PPAG  -  Revisão  2014  -  por
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Rede/Comissões - Belo Horizonte

PROPONENTE:  Luciane  Sepúlveda  Viana  (Federação  Mineira  de  Xadrez  (Belo

Horizonte))

PROPOSTA:

Ação: Xadrez na Escola

- Programa: Proeti - Programa de Tempo Integral

- Finalidade: desenvolver por meio do ensino do xadrez o autocontrole psicofísico, a

criatividade,  a  capacidade  de  pensar  de  maneira  lógica  e  ágil,  estimulando-se  a

tomada de decisões com autonomia e melhorando-se a capacidade de aprendizado e

de integração de tempo integral.

- Produto: aluno atendido

- Meta física: 21.000 alunos

- Meta financeira: R$ 80.000,00 (2014 a 2015)

- Regionalização: Minas Gerais

REDE: 1 - Rede de Educação e Desenvolvimento Humano

PROGRAMA: 271 - MELHORIA DA EDUCACÃO BÁSICA

EMENTA:

Encaminha sugestão de alteração do Programa 271 - Melhoria da Educação Básica

-, da proposta de revisão do PPAG 2012/2015 para o exercício 2014, com vistas à

restauração da Ação 4068 - Xadrez na Escola.

JUSTIFICAÇÃO:

Ampliar a oportunidade de conhecimento do aluno desenvolvendo habilidades no

raciocínio lógico, criatividade, atenção, concentração.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.941/2013

EVENTO:  Audiência  Pública  de  discussão  do  PPAG  -  Revisão  2014  -  por

Rede/Comissões - Belo Horizonte

PROPONENTE:

PROPOSTA:

Dentro do Programa Educação de Jovens e Adultos (EJA) e Projovem da RMBH.

Solicitamos uma turma específica que atenda a população indígena não aldeada.
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Realização de cursos profissionalizantes e capacitação para o mercado de trabalho

e geração de renda para a comunidade indígena não aldeada. Cursos e capacitação

profissional.

REDE: 1 - Rede de Educação e Desenvolvimento Humano

PROGRAMA: 271 - MELHORIA DA EDUCACÃO BÁSICA

EMENTA:

Encaminha sugestão de alteração do Programa 3 - Melhor Emprego - e da Ação

4570 - Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos -, da proposta de revisão

do PPAG 2012/2015 para o exercício 2014, para atendimento em educação de jovens

e adultos, com turma específica, e para realização de cursos profissionalizantes e

capacitação para  o mercado de trabalho e geração de renda para a comunidade

indígena não aldeada.

JUSTIFICAÇÃO:

Há aproximadamente  7.000 indígenas  não  aldeados  na RMBH,  de  acordo com

dados do IBGE 2010, sendo a maioria adolescentes e jovens em risco social com

baixa escolaridade e fora da escola. A outra parcela que compõe este público (adultos

e idosos) em sua grande maioria não são alfabetizados. Dentro dessa perspectiva

desigual, solicitamos com esta proposta a possibilidade de investimento na educação

dos  indígenas  não aldeados  da  RMBH,  de  modo a  oferecer  acesso à  prática  do

trabalho.

Proposta 122: Há aproximadamente 7.000 indígenas não aldeados na RMBH, de

acordo com dados do IBGE 2010, sendo a maioria adolescentes e jovens em risco

social com baixa escolaridade e fora da escola. A outra parcela que compõe este

público  (adultos  e  idosos)  em  sua  grande  maioria  não  são  alfabetizados.  Dentro

dessa  perspectiva  desigual,  solicitamos  com  esta  proposta  a  possibilidade  de

investimento na educação dos indígenas não aldeados da RMBH, de modo a oferecer

acesso à prática do trabalho.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.942/2013

EVENTO:  Audiência  Pública  de  discussão  do  PPAG  -  Revisão  2014  -  por

Rede/Comissões - Belo Horizonte
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PROPONENTE: Mezaque da Silva de Jesus (Conselho dos Povos Indígenas de

Minas Gerais (Belo Horizonte))

PROPOSTA:

Restaurar a Ação 4357 (Promoção do Esporte Indígena)

- Meta física: 1

- Meta financeira: R$ 200.000,00

REDE: 8 - Rede de Identidade Mineira

PROGRAMA: 149 - INCENTIVO AO ESPORTE

EMENTA:

Encaminha sugestão de alteração do Programa 149 - Incentivo ao Esporte -, da

proposta de revisão do PPAG 2012/2015 para o exercício 2014, para restaurar a Ação

4357 - Promoção do Esporte Indígena.

JUSTIFICAÇÃO:

Garantir a valorização assim como a promoção da cultura indígena, sendo possível

o intercâmbio das etnias indígenas e o crescimento local e social de cada povo.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.943/2013

EVENTO:  Audiência  Pública  de  discussão  do  PPAG  -  Revisão  2014  -  por

Rede/Comissões - Belo Horizonte

PROPONENTE:  Forlan  Souza  Freitas  (Câmara  Municipal  de  Águas  Formosas

(Águas Formosas))

PROPOSTA:

Iluminação do campo de futebol da Ruinha, no município de Águas Formosas.

- Meta financeira: R$ 180.000,00

REDE: 8 - Rede de Identidade Mineira

PROGRAMA: 149 - INCENTIVO AO ESPORTE

EMENTA:

Encaminha sugestão de alteração da Ação 4171 - Ampliação e Reestruturação de

Espaços Esportivos -, da proposta de revisão do PPAG 2012/2015 para o exercício

2014,  para  iluminação  do  campo  de  futebol  da  Ruinha,  no  Município  de  Águas

Formosas.
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JUSTIFICAÇÃO:

O campo de  futebol  da  Ruinha é  o  mais  antigo  de  Águas  Formosas  e  atende

semanalmente  cerca  de  500  pessoas,  incluindo  crianças  e  adolescentes  que

participam de uma escolinha de futebol comunitária. No entanto, o referido espaço

público para prática esportiva não é iluminado, o que causa grandes transtornos a

seus usuários.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.944/2013

EVENTO:  Audiência  Pública  de  discussão  do  PPAG  -  Revisão  2014  -  por

Rede/Comissões - Belo Horizonte

PROPONENTE:  Forlan  Souza  Freitas  (Câmara  Municipal  de  Águas  Formosas

(Águas Formosas)) / Forlan Souza Freitas (Câmara Municipal de Águas Formosas

(Águas Formosas)) / Vilmar Oliveira de Jesus (Instituto Sociocultural do Jequitinhonha

- Valemais (Belo Horizonte))

PROPOSTA:

Restaurar ação de Festival Cultural do Vale do Mucuri - Mucuriarte.

Aumento de meta financeira de R$ 100.000,00 para R$ 200.000,00

PROPONENTE NÃO CADASTRADA

Jaqueline Vieira Costa - Instituto Válido Mucuri.

- Demais propostas aglutinadas: Emenda para realização do 2º Mucuriarte - Festival

de Cultura do Vale do Mucuri.

R$  150.000,00.  Apoio  ao  Festivale  -  Festival  de  Cultura  Popular  do  Vale  do

Jequitinhonha.

R$ 200.000,00

REDE: 8 - Rede de Identidade Mineira

PROGRAMA: 114 - ESTRUTURAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DO

TURISMO MINEIRO

EMENTA:

Encaminha sugestão de alteração da Ação 1055 - Festivais Culturais, da proposta

de revisão do PPAG 2012/2015 para o exercício 2014, para incluir o apoio ao Festival

Cultural do Vale do Mucuri - Mucuriarte - e o Festival de Cultura Popular do Vale do
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Jequitinhonha - Festivale - em seu escopo.

JUSTIFICAÇÃO:

O Vale do Mucuri é uma região de grande riqueza e diversidade cultural.  Porém

sempre ficou esquecida na destinação de recursos para a cultura. Em janeiro de 2013

foi  criado  o  Instituto  Válido  Mucuri,  para  promover  nossa  cultura.  Conseguimos

aprovar no PPAG 2013 R$ 100.000,00 para realizarmos o 1º Festival da Cultura do

Vale do Mucuri - Mucuriarte. No entanto, o valor do recurso não será suficiente para

realizarmos o 2º Mucuriarte. Para isso necessitamos do aumento da meta financeira

para R$ 200.000,00.

- Demais propostas aglutinadas: O Vale do Mucuri possui grande riqueza cultural.

No entanto, até pouco tempo não existia um grande evento que reunisse os artistas

do Mucuri.  Em 2013 aconteceu o  1º  Mucuriarte  -  Festival  de  Cultura do  Vale do

Mucuri. Para dar continuidade ao movimento cultural do Mucuri, pleiteamos a emenda

de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) para a realização do 2º Mucuriarte. O

Festivale acontece anualmente em cidades diferentes do Vale do Jequitinhonha. Há

30 anos todas as suas atividades são gratuitas e permitem a integração de várias

áreas da cultura, como o teatro, as músicas regionais e a cultura popular.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.945/2013

EVENTO:  Audiência  Pública  de  discussão  do  PPAG  -  Revisão  2014  -  por

Rede/Comissões - Belo Horizonte

PROPONENTE: Vilmar Oliveira de Jesus (Instituto Sociocultural do Jequitinhonha -

Valemais (Belo Horizonte))

PROPOSTA:

Criação  e  implantação  do  Centro  de  Referência  Cultural  do  Jequitinhonha,  na

cidade de Itaobim - MG.

R$ 500.000,00

REDE: 8 - Rede de Identidade Mineira

PROGRAMA: 125 - MODERNIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DA INFRAESTRUTURA

CULTURAL.

EMENTA:
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Encaminha sugestão de alteração do Programa 125 - Modernização e Preservação

da  Infraestrutura  Cultural  -,  da  proposta  de  revisão  do  PPAG  2012/2015  para  o

exercício  2014,  para  criação  e  implantação  do  Centro  de  Referência  Cultural  do

Jequitinhonha, no Município de Itaobim.

JUSTIFICAÇÃO:

O Vale  do  Jequitinhonha congrega várias  manifestações culturais  da  região,  no

entanto não temos um centro que congregue essas ações m um local  que possa

servir de referência para os usuários e fazedores de cultura. O centro de referência,

além de servir para a troca de experiência, servirá para a venda de artesanato que

subsidia várias famílias locais, além de servir para cursos de cultura e turismo.

Itaobim circula na sua confluência de BRs mais de 7.000 carros diários.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.946/2013

EVENTO:  Audiência  Pública  de  discussão  do  PPAG  -  Revisão  2014  -  por

Rede/Comissões - Belo Horizonte

PROPONENTE:  José  Henrique  Alves  Rosa  (Secretaria  de  Estado  de

Desenvolvimento Social (Belo Horizonte))

PROPOSTA:

Ampliar a faixa etária de 12 a 18 anos e respeitar o Estatuto da Juventude aprovado

em "outubro" 2013 na área do esporte e atender uma abrangência maior.

REDE: 8 - Rede de Identidade Mineira

PROGRAMA: 8 - AVANÇA MINAS OLÍMPICA

EMENTA:

Encaminha sugestão de alteração da Ação 1297 - Geração Saúde -, da proposta de

revisão do PPAG 2012/2015 para o exercício 2014, para alterar a faixa etária de seu

público-alvo, respeitando o Estatuto da Juventude.

JUSTIFICAÇÃO:

Devido ao alto índice de criminalidade que vem ocorrendo em MG, principalmente

na RMBH e cidade de porte médio.

- À Comissão de Participação Popular.
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PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.947/2013

EVENTO:  Audiência  Pública  de  discussão  do  PPAG  -  Revisão  2014  -  por

Rede/Comissões - Belo Horizonte

PROPONENTE: Rafael Rondon Flandoli de Carvalho (Estudantes pela Liberdade

(Belo Horizonte))

PROPOSTA:

Emenda ao PPAG para exclusão do Programa 123 - Democratização do acesso à

cultura e aos seus mecanismos de produção. Não sendo possível a exclusão total do

programa,  propomos  a  máxima redução  das  metas  físicas  e  financeiras  de  suas

ações.

- Demais propostas aglutinadas: Emenda ao PPAG para exclusão da Ação 4409 -

Estímulo à circulação e produção cultural. Não sendo possível a exclusão total do

programa,  propomos  a  máxima redução  das  metas  físicas  e  financeiras  de  suas

ações. Emenda ao PPAG para exclusão da Ação 4416 - Apoio a projetos culturais via

Fundo  Estadual  de  Cultura.  Não  sendo  possível  a  exclusão  total  do  programa,

propomos a máxima redução das metas físicas e financeiras de suas ações.

REDE: 8 - Rede de Identidade Mineira

PROGRAMA: 123 - DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO À CULTURA E AOS SEUS

MECANISMOS DE PRODUÇÃO

EMENTA:

Encaminha sugestão de exclusão do Programa 123 - Democratização do Acesso à

Cultura e aos Seus Mecanismos de Produção -, da proposta de revisão do PPAG

2012/2015  para  o  exercício  2014,  ou  a  redução  máxima  das  metas  físicas  e

financeiras de suas ações.

JUSTIFICAÇÃO:

Não  é  de  competência  do  estado  intervir  na  cultura,  devendo  esta  ser

espontaneamente promovida pela sociedade civil. Ao tentar estimular um segmento

cultural específico, o Estado estará concedendo privilégios a determinados grupos de

interesse em detrimento das demais culturas nacionais.

O processo de formação cultural, como pode ser facilmente visualizado na história

da  humanidade,  independe  do  incentivo  estatal,  pois  surge  de  forma  livre  e
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espontânea a partir da interação voluntária dos indivíduos da sociedade.

Uma  cultura  deve  ser  promovida  por  meio  dos  próprios  recursos  e  benefícios

gerados de forma autônoma pelos seus próprios adeptos. Uma cultura que sobrevive

artificialmente pelas custas do Estado já é uma cultura morta, pois se fosse positiva

não precisaria de incentivos artificiais.

- Demais propostas aglutinadas: Não compete ao Estado promover a cultura. Esse

é  um  expediente  utilizado  por  países  autoritários  como Alemanha  nazista,  União

Soviética, China, Coreia do Norte e Cuba, para manter uma falsa imagem de coesão,

poder e grandeza. Um governo dito democrático deveria de não apenas se abster,

mas repudiar a promoção de tais absurdos.

O Estado,  ao alocar verbas especialmente para uma área específica da cultura,

privilegia este segmento em detrimento de outros, sacrificando, muitas vezes, culturas

em desenvolvimento. Além disso, os recursos destinados ao programa podem ser

melhor alocados pelo próprio cidadão mineiro, ou então direcionados para programas

de educação, saúde e segurança.

Não compete ao Estado promover a cultura. Esse é um expediente utilizado por

países autoritários como Alemanha nazista, União Soviética, China, Coreia do Norte e

Cuba, para manter uma falsa imagem de coesão, poder e grandeza. Um governo dito

democrático  deveria  de  não apenas  se  abster,  mas  repudiar  a  promoção  de tais

absurdos.

O Estado,  ao alocar verbas especialmente para uma área específica da cultura,

privilegia este segmento em detrimento de outros, sacrificando, muitas vezes, culturas

em desenvolvimento. Além disso, os recursos destinados ao programa podem ser

melhor alocados pelo próprio cidadão mineiro, ou então direcionados para programas

de educação, saúde e segurança.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.948/2013

EVENTO:  Audiência  Pública  de  discussão  do  PPAG  -  Revisão  2014  -  por

Rede/Comissões - Belo Horizonte

PROPONENTE: Rafael Rondon Flandoli de Carvalho (Estudantes pela Liberdade

(Belo Horizonte))
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PROPOSTA:

Emenda  ao PPAG para  exclusão da Ação  4312 -  Jogos  de  Minas.  Não  sendo

possível  a  exclusão  total  do  programa,  propomos  a  máxima  redução  das  metas

físicas e financeiras de suas ações.

REDE: 8 - Rede de Identidade Mineira

PROGRAMA: 212 - MINAS OLÍMPICA

EMENTA:

Encaminha sugestão de exclusão da Ação 4312 - Jogos de Minas -, da proposta de

revisão do PPAG 2012/2015 para o exercício 2014, ou a redução máxima de suas

metas físicas e financeiras.

JUSTIFICAÇÃO:

A  Ação  visa  subsidiar  o  esporte  de  rendimento  no  Estado  para  aumentar

representatividade  de  atletas  mineiros  nas  principais  competições  nacionais  e

internacionais. Incentivar atletas locais em competições esportivas foi e ainda é um

expediente utilizado por países autoritários como Alemanha nazista, União Soviética,

China, Coreia do Norte e Cuba, para manter uma falsa imagem de coesão, poder e

grandeza.  Um  governo  dito  democrático  deveria  de  não  apenas  se  abster,  mas

repudiar a promoção de tais absurdos.

Ademais,  os  recursos  destinados  a  esta  ação  são  recursos  de  operações  de

crédito,  isto  é,  oriundos  de  endividamento.  Em  outra  palavras,  o  Estado  está

tributando gerações futuras para ter mais atletas em competições. Atletas podem e

devem ter patrocinadores, isto é, empresas e pessoas que queiram doar e incentivar

o esporte, voluntariamente. Mas não é justo ou eficiente transferir renda da população

mineira para atletas, via impostos, com o intuito de aumentar a representatividade do

Estado no cenário do esporte. Tal finalidade não é apenas supérflua, é característica

de governos autoritários e populistas.

Além do mais, não é de interesse público que o Estado se ocupe financeiramente

do rendimento de atletas que irão atuar na rede privada. Esse programa geraria valor

apenas para os clubes privados que mantém contratos com os atletas desenvolvidos

com dinheiro público.

- À Comissão de Participação Popular.
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PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.949/2013

EVENTO:  Audiência  Pública  de  discussão  do  PPAG  -  Revisão  2014  -  por

Rede/Comissões - Belo Horizonte

PROPONENTE: Rafael Rondon Flandoli de Carvalho (Estudantes pela Liberdade

(Belo Horizonte))

PROPOSTA:

Emenda ao PPAG para exclusão da Ação 4212 - Proteção do Patrimônio Cultural.

Não sendo possível a exclusão total do programa, propomos a máxima redução das

metas físicas e financeiras de suas ações.

REDE: 8 - Rede de Identidade Mineira

PROGRAMA: 131 - PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL

EMENTA:

Encaminha sugestão de exclusão da Ação 4212 - Proteção do Patrimônio Cultural -,

da proposta de revisão do PPAG 2012/2015 para o exercício 2014, ou a redução

máxima de suas metas físicas e financeiras.

JUSTIFICAÇÃO:

A Ação 4212 prevê o gasto de R$ 1.000,00 para a proteção de um bem cultural em

2014, sendo que no ano de 2015 este valor sobe para R$ 500.000,00, sendo que

houve o aumento de apenas três  bens culturais  na ação.  Estes números apenas

levantam dúvidas quanto a seriedade e planejamento da ação. O Estado não pode se

dar ao luxo de destinar verbas que poderiam estar melhor alocadas na educação, na

saúde ou na segurança para privilegiar ações mal planejadas e que não geram valor

na sociedade como um todo.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.950/2013

EVENTO:  Audiência  Pública  de  discussão  do  PPAG  -  Revisão  2014  -  por

Rede/Comissões - Belo Horizonte

PROPONENTE: Rafael Rondon Flandoli de Carvalho (Estudantes pela Liberdade

(Belo Horizonte))

PROPOSTA:

Emenda ao PPAG para exclusão da Ação 4123 - Bolsa Atleta e Bolsa Técnico. Não
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sendo possível a exclusão total do programa, propomos a máxima redução das metas

físicas e financeiras de suas ações.

REDE: 8 - Rede de Identidade Mineira

PROGRAMA: 212 - MINAS OLÍMPICA

EMENTA:

Encaminha sugestão de exclusão da Ação 4123 - Bolsa-Atleta e Bolsa Técnico -, da

proposta de revisão do PPAG 2012/2015 para o exercício 2014, ou a redução máxima

de suas metas físicas e financeiras.

JUSTIFICAÇÃO:

A  Ação  visa  subsidiar  o  esporte  de  rendimento  no  Estado  para  aumentar

representatividade  de  atletas  mineiros  nas  principais  competições  nacionais  e

internacionais. Incentivar atletas locais em competições esportivas foi e ainda é um

expediente utilizado por países autoritários como Alemanha nazista, União Soviética,

China, Coreia do Norte e Cuba, para manter uma falsa imagem de coesão, poder e

grandeza.  Um  governo  dito  democrático  deveria  de  não  apenas  se  abster,  mas

repudiar a promoção de tais absurdos.

Ademais,  os  recursos  destinados  a  esta  ação  são  recursos  de  operações  de

crédito,  isto  é,  oriundos  de  endividamento.  Em  outra  palavras,  o  Estado  está

tributando gerações futuras para ter mais atletas em competições. Atletas podem e

devem ter patrocinadores, isto é, empresas e pessoas que queiram doar e incentivar

o esporte, voluntariamente. Mas não é justo ou eficiente transferir renda da população

mineira para atletas, via impostos, com o intuito de aumentar a representatividade do

Estado no cenário do esporte. Tal finalidade não é apenas supérflua, é característica

de governos autoritários e populistas.

Além disso, a probabilidade de um dos beneficiados se tornar um atleta de alto

rendimento é baixa, tornando muito alto o custo de oportunidade de deixar de investir

em setores como saúde, educação e segurança, que com certeza trarão mais retorno

à sociedade, que precisa de mais médicos e engenheiros do que de atletas.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.951/2013

EVENTO:  Audiência  Pública  de  discussão  do  PPAG  -  Revisão  2014  -  por
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Rede/Comissões - Belo Horizonte

PROPONENTE: Rafael Rondon Flandoli de Carvalho (Estudantes pela Liberdade

(Belo Horizonte))

PROPOSTA:

Emenda ao PPAG para exclusão da Ação 1055 - Festivais Culturais. Não sendo

possível  a  exclusão  total  do  programa,  propomos  a  máxima  redução  das  metas

físicas e financeiras de suas ações.

REDE: 8 - Rede de Identidade Mineira

PROGRAMA: 114 - ESTRUTURAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DO

TURISMO MINEIRO

EMENTA:

Encaminha sugestão de exclusão da Ação 1055 - Festivais Culturais -, da proposta

de revisão do PPAG 2012/2015 para o exercício 2014, ou a redução máxima de suas

metas físicas e financeiras.

JUSTIFICAÇÃO:

Não  compete  ao  Estado  promover  eventos  culturais.  Cabe  aos  próprios

empreendedores que, avaliando os riscos e oportunidades, invistam em suas próprias

estratégias  de  comercialização  e  organização  de  eventos  que  beneficiem  seus

interesses privados.

O Estado, ao alocar verbas especialmente para uma área específica da economia,

privilegia  este  segmento  em  detrimento  de  outros,  sacrificando,  muitas  vezes,

pequenos empreendedores em nome de grandes empresas que se aproveitam do

incentivo  governamental  para  sugar  os  benefícios  direcionados  ao  mercado,

prejudicando as pequenas empresas. Os recursos destinados ao programa podem

ser  melhor  alocados  pelo  próprio  cidadão  mineiro,  ou  então  direcionados  para

programas de educação, saúde ou segurança.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.952/2013

EVENTO:  Audiência  Pública  de  discussão  do  PPAG  -  Revisão  2014  -  por

Rede/Comissões - Belo Horizonte

PROPONENTE: Rafael Rondon Flandoli de Carvalho (Estudantes pela Liberdade
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(Belo Horizonte))

PROPOSTA:

Emenda ao PPAG para exclusão da Ação 1185 - Minas 2016: Promoção do Esporte

de Rendimento em Minas Gerais. Não sendo possível a exclusão total do programa,

propomos a máxima redução das metas físicas e financeiras de suas ações.

REDE: 8 - Rede de Identidade Mineira

PROGRAMA: 8 - AVANÇA MINAS OLÍMPICA

EMENTA:

Encaminha  sugestão  de  exclusão  da  Ação  1185  -  Minas  2016  -  Promoção  do

Esporte  de  Rendimento  em  Minas  Gerais  -,  da  proposta  de  revisão  do  PPAG

2012/2015 para o exercício 2014,  ou a redução máxima de suas metas físicas e

financeiras.

JUSTIFICAÇÃO:

A  Ação  visa  subsidiar  o  esporte  de  rendimento  no  Estado  para  aumentar

representatividade  de  atletas  mineiros  nas  principais  competições  nacionais  e

internacionais. Incentivar atletas locais em competições esportivas foi e ainda é um

expediente utilizado por países autoritários como Alemanha nazista, União Soviética,

China, Coreia do Norte e Cuba, para manter uma falsa imagem de coesão, poder e

grandeza.  Um  governo  dito  democrático  deveria  de  não  apenas  se  abster,  mas

repudiar a promoção de tais absurdos.

Ademais,  os  recursos  destinados  a  esta  ação  são  recursos  de  operações  de

crédito,  isto  é,  oriundos  de  endividamento.  Em  outra  palavras,  o  Estado  está

tributando gerações futuras para ter mais atletas em competições. Atletas podem e

devem ter patrocinadores, isto é, empresas e pessoas que queiram doar e incentivar

o esporte, voluntariamente. Mas não é justo ou eficiente transferir renda da população

mineira para atletas, via impostos, com o intuito de aumentar a representatividade do

Estado no cenário do esporte. Tal finalidade não é apenas supérflua, é característica

de governos autoritários e populistas.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.953/2013

EVENTO:  Audiência  Pública  de  discussão  do  PPAG  -  Revisão  2014  -  por
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Rede/Comissões - Belo Horizonte

PROPONENTE: Rafael Rondon Flandoli de Carvalho (Estudantes pela Liberdade

(Belo Horizonte))

PROPOSTA:

Emenda ao PPAG para exclusão da Ação 3009 - Execução do projeto de restauro

da Igreja Nossa Senhora das Graças no Barreiro de Araxá. Não sendo possível a

exclusão  total  do  programa,  propomos  a  máxima  redução  das  metas  físicas  e

financeiras de suas ações.

REDE: 8 - Rede de Identidade Mineira

PROGRAMA: 225 - CULTURA, MEMÓRIA E CIDADANIA

EMENTA:

Encaminha sugestão de exclusão da Ação 3009 - Execução do Projeto e Obras de

Restauro da Igreja Nossa Senhora das Graças no Barreiro de Araxá -, da proposta de

revisão do PPAG 2012/2015 para o exercício 2014, ou a máxima redução de suas

metas físicas e financeiras.

JUSTIFICAÇÃO:

O Brasil  é  um Estado laico por força constitucional,  não devendo utilizar  verbas

públicas para o privilégio de qualquer instituição religiosa.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.954/2013

EVENTO:  Audiência  Pública  de  discussão  do  PPAG  -  Revisão  2014  -  por

Rede/Comissões - Belo Horizonte

PROPONENTE:

PROPOSTA:

Garantir recursos para a reforma do casarão situado na Rua Manaus, 348, Santa

Efigênia, Belo Horizonte.

PROPONENTES E RESPECTIVAS ENTIDADES - NÃO CADASTRADOS:

- Demais propostas aglutinadas: Bruno Vieira: "Fórum das Juventudes da Grande

BH" E TAMBÉM "Conexão Periférica" (BH).

Garantir recursos para ações emergenciais no casarão da Rua Manaus, 348, Santa

Efigênia, Belo Horizonte (reforma).



1314
____________________________________________________________________________

Paulo  Kino:  "Espaço  Comum  Luiz  Estrela"  E  TAMBÉM  "Oficina  de  Imagens  -

Comunicação e Educação" (BH).

REDE: 8 - Rede de Identidade Mineira

PROGRAMA: 131 - PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL

EMENTA:

Encaminha sugestão de alteração do Programa 131- Preservação do Patrimônio

Cultural -, da proposta de revisão do PPAG 2012/2015 para o exercício 2014, para

garantir  recursos para a reforma do casarão situado na Rua Manaus,  348,  Santa

Efigênia, Belo Horizonte.

JUSTIFICAÇÃO:

O casarão é tombado pelo patrimônio histórico e está abandonado há 20 anos. É

urgente a garantia de recursos, pois o casarão está em situação grave. A reforma

possibilitará  a  realização  de  atividades  culturais  voltadas  para  crianças  e

adolescentes usuários do serviço de saúde mental. O imóvel é da Fhemig atualmente

e não está sendo utilizado.

- Demais propostas aglutinadas: O casarão tombado pelo patrimônio histórico está

com o telhado e a laje prejudicados em função do tempo de abandono. É urgente a

tomada de ações emergenciais para funcionamento do espaço comum Luiz Estrela.

O imóvel é da Fhemig e está fora de uso por essa fundação.

PROPONENTES E RESPECTIVAS ENTIDADES - NÃO CADASTRADOS:

Paulo  Kino:  "Espaço  Comum  Luiz  Estrela"  E  TAMBÉM  "Oficina  de  Imagens  -

Comunicação e Educação" (BH).

Bruno  Vieira:  "Fórum  das  Juventudes  da  Grande  BH"  E  TAMBÉM  "Conexão

Periférica" (BH).

Garantir recursos para ações emergenciais no casarão da Rua Manaus, 348, Santa

Efigênia, Belo Horizonte (reforma).

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.955/2013

EVENTO:  Audiência  Pública  de  discussão  do  PPAG  -  Revisão  2014  -  por

Rede/Comissões - Belo Horizonte

PROPONENTE: Paulo Henrique Santos Fonseca (Sind. Único dos Trabalhadores
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em Educação de MG- Sind-UTE/MG (Belo Horizonte))

PROPOSTA:

Ampliação das metas física e financeira da Ação 1102 - Minas Legal , relativa à

educação fiscal, com recursos do Fundo Estadual para Cidadania Fiscal Mineira, com

o objetivo  de  disponibilizar  a  ação  em todas  as  Superintendências  Regionais  de

Educação e escolas de educação básica pública estadual Proposta 106: Propomos

ampliar as metas físicas e financeiras da ação "Educação Fiscal", inserida no fundo

estadual para cidadania fiscal mineira, na perspectiva de disponibilizar a ação a todas

as SREs e escolas de educação básica pública estaduais.

REDE: 11 - Rede de Governo Integrado, Eficiente e Eficaz

PROGRAMA: 147 - GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO.

EMENTA:

Encaminha sugestão de alteração da Ação 1102 -  Minas Legal,  da proposta de

revisão do PPAG 2012/2015 para o exercício 2014, para ampliação de suas metas

física  e  financeira  com  vistas  ao  incremento  da  educação  fiscal  nas  escolas  de

educação básica públicas estaduais, por meio de recursos do Fundo Estadual para

Cidadania Fiscal Mineira.

JUSTIFICAÇÃO:

Em  2013,  a  ação  previu  cerca  de  4  SRE's  para  implementação da  "Educação

Fiscal".  Para 2014, a meta física foi reduzida a 3 SRE's. Propomos a extensão a

todas as SRE's em 2014 e 2015, dada a importância da temática para o exercício da

cidadania participativa, a partir da prática da vivência escolar. Proposta 106: Em 2013

a ação previu cerca de 4 SREs para implementação da educação fiscal. Na LOA 2014

a meta física foi reduzida a 3 SREs. Propomos a extensão a todas as SREs em 2014

e 2015, dada a importância da temática para o exercício da cidadania participativa a

partir da prática na vivência escolar.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.956/2013

EVENTO:  Audiência  Pública  de discussão do PPAG -  Revisão 2014 -  Rede de

Desenvolvimento Social e Proteção - Araçuaí

PROPONENTE: Luziete Rodrigues Novais (Instituição não informada)
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PROPOSTA:

Telefonia ou antena celular para comunidades rurais.

Ampliar o valor que em disponível da telefonia celular para as comunidades rurais

de R$ 200 mil para R$ 800 mil.

OBS: Incluir proponente - Luziete Rodrigues Novais. Proposta 145: Sugiro a criação

de um programa de internet rural no município de Monsenhor Paulo.

REDE: 5 - Rede de Desenvolvimento Econômico Sustentável

PROGRAMA:  173  -  PROGRAMA  DE  UNIVERSALIZAÇÃO  DO  ACESSO  A

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO EM MINAS GERAIS - MINAS COMUNICA

EMENTA:

Encaminha sugestão de alteração da Ação 1128 - Minas Comunica II, da proposta

de revisão do PPAG 2012/2015 para o exercício 2014, com vistas a ampliação da

meta financeira para ampliação do atendimento em telefonia ou antena celular para

comunidades  rurais  e  também  o  atendimento  em  internet  rural  no  Município  de

Monsenhor Paulo.

JUSTIFICAÇÃO:

Com esta ação citada, teremos a igualdade social dentro do acesso à comunicação,

pois os mesmos terão direitos iguais de se comunicarem, sendo que na zona urbana

todos tem o acesso à comunicação pois tem antenas de celulares e na zona rural não

tem e quem tem acesso é somente aqueles que tem recursos financeiros próprio.

Igualdade social é garantir o direito a todos. Proposta 145: Com o avanço tecnológico

mundial e com uma sociedade competitiva, veo que a internet rural também será um

avanço imenso para a sociedade rural. Também será uma forma de manter o jovem

no campo, até mesmo que a internet poderá ser usada como divulgação de produto

quanto para custo de produção.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.957/2013

EVENTO:  Audiência  Pública  de  discussão  do  PPAG  -  Revisão  2014  -  por

Rede/Comissões - Belo Horizonte

PROPONENTE: Diogo Mello Brazioli (Estudantes pela Liberdade (Belo Horizonte))

PROPOSTA:
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Exclusão da ação 1269 - receptividade na Copa. Não sendo possível a exclusão,

propomos a maior redução possível das metas físicas e financeiras.

REDE: 9 - Rede de Cidades

PROGRAMA: 7 - COPA DO MUNDO 2014

EMENTA:

Encaminha proposta  de  exclusão da Ação 1269 -  Receptividade na Copa -,  da

proposta de revisão do PPAG 2012/2015 para o exercício 2014, ou a máxima redução

de suas metas física e financeira.

JUSTIFICAÇÃO:

A ação tem como produto  um guia  do  visitante elaborado,  com a finalidade de

"garantir  a satisfação do turista e atrair  seleções para utilizarem cidades mineiras

como centro de treinamento, de forma a promover produtos e os roteiros turísticos

mineiros". Cabe dizer que é a Match Services, subsidiária da Fifa, que coordena toda

a  gestão de  vendas  de ingressos,  tendo o  Estado pouca ou  nenhuma influência

nestas escolhas. O gasto é, portanto, supérfluo. Por outro lado, os gastos totais são

altos, da ordem de R$ 11.878.369 em 2014 e R$ 12.212.182 em 2015. Em outras

palavras,  o  Estado  está  tributando  gerações  futuras  para  se  efetuar  um  gasto

supérfluo. É sabido que ser sede de Copa do Mundo é prejudicial à saúde fiscal dos

Estados. Os Estados se endividam - a exemplo de Minas - para custear um evento de

curta  duração,  que  não  traz  qualquer  retorno  real  ao  cidadão  mineiro,  sendo,

portanto,  não  só  um  gasto  supérfluo,  como  prejudicial  à  economia.  Os  recursos

destinados  à  ação  podem  ser  alocados  pelo  próprio  cidadão mineiro,  e  por  isso

propomos a exclusão da ação.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.958/2013

EVENTO:  Audiência  Pública  de discussão do PPAG -  Revisão 2014 -  Rede de

Desenvolvimento Rural + Cultivar, Nutrir e Educar - Paraguaçu

PROPONENTE: Jadir  Aparecido de Carvalho (Prefeitura Municipal de Paraguaçu

(Paraguaçu))

PROPOSTA:

Incentivo à implantação de agroindústrias por parte das associações rurais, bem
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como  de  unidades  de  comercialização  nas  cidades.  Como  exemplo  cita-se  a

implantação  de  laticínios,  feculários,  processamentos  de  verduras  e  legumes,

torrefação e cozinhas industriais. No segmento da comercialização, cita-se a criação

de  espaços  para  feira  do  produtor,  seja  de  alimentos  ou  de  animais,  centros  de

exposição agropecuária. (proposta desdobrada na 262).

REDE: 7 - Rede de Desenvolvimento Rural

PROGRAMA:  161  -  DESENVOLVIMENTO  SUSTENTÁVEL  DA AGRICULTURA

FAMILIAR

EMENTA:

Encaminha sugestão de alteração da Ação 4114 - Fomento à Atividade Produtiva e

à Organização da Agricultura Familiar -, da proposta de revisão do PPAG 2012/2015

para o exercício 2014, para viabilizar o incentivo à implantação de agroindústrias por

parte  das  associações  rurais,  bem  como  de  unidades  de  comercialização  nas

cidades.

JUSTIFICAÇÃO:

Aproximar o produtor do consumidor final, gerando mais renda no campo, levando

produtos  de  maior  qualidade  ao  consumidor.  A  atividade  agroindustrial  nas

associações pode ainda promover a diversificação das atividades, minimizando os

efeitos das crises de grandes culturas, como o café, podendo ainda serem utilizados

os sindicatos rurais como agentes interlocutores nestes processos.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.959/2013

EVENTO:  Audiência  Pública  de  discussão  do  PPAG  -  Revisão  2014  -  por

Rede/Comissões - Belo Horizonte

PROPONENTE:  Tullio  Marques  Lopes  Filho  (Associação  Ambientalista  e  Soc

(Conceição do Mato Dentro))

PROPOSTA:

Auxílio na implantação de mais um trecho de placas indicativas para orientar os

ecoturistas  que  por  lá  transitam  em  enorme quantidade.  Nosso  projeto,  que  visa

educar,  indicar  e  apoiar  esses  viajantes,  já  conta  com  80  placas.  Neste  ato,

buscamentos um apoio numerário, na ordem de 45 mil reais, para concluirmos nova
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vertente, com outra centena de placas de sinalização turística.

REDE: 8 - Rede de Identidade Mineira

PROGRAMA: 42 - DESTINO MINAS

EMENTA:

Encaminha sugestão de alteração da Ação 1219 -  Estruturação dos  Atrativos e

Destinos Turísticos,  da  proposta de revisão do PPAG 2012/2015 para o exercício

2014,  com  acréscimo  de  meta  financeira  para  auxílio  na  implantação  de  placas

indicativas para orientar ecoturistas na região da Serra do Cipó.

JUSTIFICAÇÃO:

No alto da Serra do Cipó, numa cordilheira, Cadeia do Espinhaço, transitou todo

diamante escoado de Diamantina (antigo Arraial do Tejuco). Nesta rota, ligando Ouro

Preto,  verifica-se  importante  braço  da  Estrada  Real.  Por  ali,  semanalmente

encontramos  turistas  perdidos  e  sem  qualquer  amparo.  Nossa  metodologia  de

sinalização visa localizar o viajante, dotando-o de dados históricos e ambientais, mas

também indicamos o caminho e ofertas de serviços receptivos que ali atendem, por

força natural da demanda.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.960/2013

EVENTO:  Audiência  Pública  de  discussão  do  PPAG  -  Revisão  2014  -  por

Rede/Comissões - Belo Horizonte

PROPONENTE: Diogo Mello Brazioli (Estudantes pela Liberdade (Belo Horizonte))

PROPOSTA:

Emenda ao PPAG para exclusão do Programa 197 - Ordenamento Territorial  de

Minas Gerais. Não sendo possível a exclusão, propomos a máxima redução possível

das metas físicas e financeiras.

REDE: 9 - Rede de Cidades

PROGRAMA: 197 - ORDENAMENTO TERRITORIAL DE MINAS GERAIS

EMENTA:

Encaminha sugestão de exclusão do Programa 197 - Ordenamento Territorial  de

Minas Gerais, da proposta de revisão do PPAG 2012/2015 para o exercício 2014, ou

a redução maxia das metas físicas e financeiras de suas ações.
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JUSTIFICAÇÃO:

A cidade é criação de várias pessoas, que têm concepções e propósitos bastante

diversos  e  planejam  e  criam  fora  do  âmbito  formal  da  ação  estatal.  Não  há

conhecimento  estatal  que  substitua  o  conhecimento  local  das  pessoas  em  livre

interação, não importando se ele é criativo, coordenado ou antecipatório. Esta não é

uma disputa de se planejamento urbano deve ser feito pelo Estado, ou se deve ser

feito  pelos indivíduos, de forma livre.  O planejamento urbano previsto nesta e em

outras  ações  é  o  planejamento  centralizado,  em  oposição  ao  planejamento

descentralizado,  que  surge  da  interação  espontânea  de  vários  planos  individuais.

Assim, tal planejamento central padece do chamado "problema do conhecimento" que

leva a diversas ineficiências alocativas e a consequências inintencionais. O Estado

deve se abster da tentativa de planejar cidades, deixando tal tarefa aos cidadãos.

Ademais, os recursos destinados à ação podem ser melhor alocados pelo próprio

cidadão mineiro.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.961/2013

EVENTO:  Audiência  Pública  de  discussão  do  PPAG  -  Revisão  2014  -  por

Rede/Comissões - Belo Horizonte

PROPONENTE:  Tullio  Marques  Lopes  Filho  (Associação  Ambientalista  e  Soc

(Conceição do Mato Dentro))

PROPOSTA:

Seja formulado pedido de informação dirigido ao Secretário de Estado de Turismo,

a respeito da titularidade da logomarca da Estrada Real.

REDE: 8 - Rede de Identidade Mineira

PROGRAMA: 103 - APOIO FINANCEIRO AO TURISMO MINEIRO

EMENTA:

Encaminha  solicitação  de  informação  no  âmbito  do  Programa  103  -  Apoio

Financeiro ao Turismo Mineiro, da proposta de revisão do PPAG 2012/2015 para o

exercício 2014, acerca da titularidade da logomarca da Estrada Real.

JUSTIFICAÇÃO:

Tratando-se de projeto público é justo e de direito que tal referêcnia e dividendos
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revertam-se ao patrimônio do Estado. Em audiência pública anterior (do PPAG) nesta

Casa já  fizemos  tal  apelo,  que se  fundamenta  no  fato  de  que a  matriz  do  atual

desenho era de autoria da funcionária da então Turminas, a artista Yara Tupynambá.

Vimos  acompanhando  as  adaptações  efetuadas  no  desenho  original  e  portal

inconveniência solicitamos apuração do fato para a devida a devida transferência do

direito autoral, registrado em favor da FIEMG.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.962/2013

EVENTO:  Audiência  Pública  de discussão do PPAG -  Revisão 2014 -  Rede de

Desenvolvimento Rural + Cultivar, Nutrir e Educar - Paraguaçu

PROPONENTE:  Anderson  Vitor  Barros  (Prefeitura  Municipal  de  Varginha

(Varginha)) / Paulo Donizete Silva (Prefeitura Municipal de Varginha (Varginha))

PROPOSTA:

Deliberar recursos para a implantação de feira livre da agricultura familiar na cidade

de  Varginha,  sendo  importante  salientar  que  a  feira  já  existe,  porém  apresenta

deficiência na área de logística.

-  Demais  propostas  aglutinadas:  Propõe-se  a  implantação  de  uma  unidade  do

CEASA em Varginha, que trata-se de um município de destaque na região sul de

Minas.  Ressalta-se  que  já  existe  uma  estrutura  para  implanta-lo.  Propõe-se  a

cosntrução de uma Central  de Abastecimento (CEASA) estadual,  no município de

Varginha.

REDE: 7 - Rede de Desenvolvimento Rural

PROGRAMA:  161  -  DESENVOLVIMENTO  SUSTENTÁVEL  DA AGRICULTURA

FAMILIAR

EMENTA:

Encaminha sugestão  de alteração da Ação  4115  -  Apoio  a  Comercialização da

Agricultura Familiar -, da proposta de revisão do PPAG 2012/2015 para o exercício

2014,  para: a)  prover  recursos para melhorar logística da feira livre da agricultura

familiar da cidade de Varginha; e b) implantar unidade do Ceasa em Varginha.

JUSTIFICAÇÃO:

Varginha já conta com o mercado dos produtores, onde é dado todo apoio aos
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agricultores  familiares  e  já  conta  também,  com  o  Programa  de  Aquisição  de

Alimentos- PAA e Programa Nacional de Alimentação Escolar-PNAE, mas falta a feira

itinerante dos produtos da agricultura familiar, o que irá trazer benefícios de grande

valia para os agricultores. A população de Varginha é de 130.000 habitantes, sendo

necessário  um  espaço  para  que  os  agricultores  cresçam  juntamente  com  estes

programas.

- Demais propostas aglutinadas: Por Varginha ser uma cidade polo, a implantação

do  CEASA  irá  contribuir  para  uma  melhor  distribuição  e  comercialização  dos

produtos, sendo que os produtores não terão que gastar muito recurso (financeiro) ou

tempo no deslocamento, fomentando a zona rural da região de Varginha e entorno.

Varginha se encontra como cidade polo para vários município da região Sul de Minas.

Com  a  implantação  da  CEASA,  estaremos  dando  oportunidade  aos  nossos

produtores de aumentar sua produção e, consequentemente, melhorar a sua renda.

Por outro lado, a população, de modo geral, será beneficiada com a maior oferta de

produtos.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.963/2013

EVENTO:  Audiência  Pública  de  discussão  do  PPAG  -  Revisão  2014  -  por

Rede/Comissões - Belo Horizonte

PROPONENTE: Diogo Mello Brazioli (Estudantes pela Liberdade (Belo Horizonte))

PROPOSTA:

Emenda ao PPAG para exclusão da Ação 4227 - Planejamento e Desenvolvimento

Regional  Integrado.  Não  sendo  possível  a  exclusão  total  da  ação,  propomos  a

máxima redução de suas metas físicas e financeiras.

REDE: 9 - Rede de Cidades

PROGRAMA: 277 - PLANEJAMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA EM MINAS

GERAIS

EMENTA:

Encaminha sugestão de exclusão da Ação 4227 - Planejamento e Desenvolvimento

Regional Integrado -, da proposta de revisão do PPAG 2012/2015 para o exercício

2014, ou a redução máxima de suas metas física e financeira.
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JUSTIFICAÇÃO:

Não  vemos como apenas  R$2.000,00  auxiliarão  na redução  das  desigualdades

sociais ou no desenvolvimento das microrregiões mineiras, demonstrando que ação

não  está  organizada  e  caracteriza  gasto  supérfluo.  Além  do  mais,  não  é  de

competência  do  Estado  planejar  a  economia,  sendo  esta  a  responsabilidade

incumbida  aos  próprios  empreendedores  por  meio  da  cooperação  voluntária  e

relações espontâneas no mercado.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.964/2013

EVENTO:  Audiência  Pública  de discussão do PPAG -  Revisão 2014 -  Rede de

Desenvolvimento Rural + Cultivar, Nutrir e Educar - Paraguaçu

PROPONENTE: Luiz Henrique Luz (Sindicato dos Produtores Rurais de Paraguaçu

(Paraguaçu)) / Jonathan Ribeiro de Araújo (Instituto Machadense de Ensino Superior -

IMES (Machado)) / Ivan Carlos Macedo (Instituto Machadense de Ensino Superior -

IMES (Machado)) / Diego Costa Vitor (Instituição não informada) / Diego Costa Vitor

(Instituição não informada) / Martinho Henrique Silva Prado (Sindicato dos Produtores

Rurais  de  Paraguaçu  (Paraguaçu))  /  Marco  Antonio  da  Costa  (Instituição  não

informada) / Jonathan Ribeiro de Araújo (Instituto Machadense de Ensino Superior -

IMES (Machado)) / Luiz Henrique Luz (Sindicato dos Produtores Rurais de Paraguaçu

(Paraguaçu))  /  Marco  Antonio  da  Costa  (Instituição  não  informada)  /  Martinho

Henrique Silva Prado (Sindicato dos Produtores Rurais de Paraguaçu (Paraguaçu)) /

Rafael Gonçalves da Silva (Câmara Municipal de Paraguaçu (Paraguaçu)) / Claudinei

Gonçalves  Camargo  (Câmara  Municipal  de  Paraguaçu  (Paraguaçu))  /  Joaquim

Alaerte  Gonçalves  (Câmara  Municipal  de  Paraguaçu  (Paraguaçu))  /  José  Maria

Ramos (Câmara Municipal de Paraguaçu (Paraguaçu))

PROPOSTA:

Acréscimo de recursos, na região sul de Minas, na ação 4115, com o aumento das

metas físicas e financeiras para 2014 e 2015.

Região Sul de Minas

Meta  física:  5  projetos  implantados  nos  municípios  de  Carvalhópolis,  Fama,

Paraguaçu, Cordislândia e Turvolândia. / Meta Financeira: R$ 190.000,00
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Proposta 197: Ação 4334: Fundo Estadual do café: Apoio financeiro para aquisição

de equipamentos para a cadeia de seca e beneficiamento do café.

REDE: 7 - Rede de Desenvolvimento Rural

PROGRAMA: 193 - APOIO À CADEIA PRODUTIVA DO CAFÉ

EMENTA:

Encaminha sugestão de alteração da Ação 4334 - Apoio Financeiro a Projetos da

Cadeia  Produtiva Cafeeira -,  da  proposta de revisão do PPAG 2012/2015 para o

exercício 2014, para: a) destinar recursos para a região Sul de Minas, com vistas a

implantar  projetos  de  comercialização  do  café  e  incentivo  à  cafeicultura  nos

Municípios  de  Carvalhópolis,  Fama,  Paraguaçu,  Cordislândia  e  Turvolândia;  e  b)

apoiar  financeiramente  a  aquisição  de  equipamentos  para  a  cadeia  de  seca  e

beneficiamento do café.

JUSTIFICAÇÃO:

Tendo em vista o baixo preço do café e sabendo que o café é a principal economia

dos municípios do sul de Minas, vemos a necessidade de melhoria nas ações de

comercialização do café, bem como a necessidade de subsidiar o produtor rural, para

que ele honre os seus compromissos financeiros com dignidade e para quem em um

futuro  bem  próximo,  o  mesmo não  tenha  que  vender  sua  propriedade  causando

assim, êxodo rural.

Observação:  Realizar  leilões para cafés especiais,  dentro de nossa região,  com

apresença de especialista na bebida, designado por nós. Proposta 197: A presente

proposta de emenda tem o objetivo de amparar pequenos produtores de café das

associações  de bairros,  devidamente  legalizadas,  por  meio  de  apoio  financeiro  e

liberação de recursos para aquisição de equipamentos para a seca e beneficiamento

de café.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.965/2013

EVENTO:  Audiência  Pública  de  discussão  do  PPAG  -  Revisão  2014  -  por

Rede/Comissões - Belo Horizonte

PROPONENTE: Diogo Mello Brazioli (Estudantes pela Liberdade (Belo Horizonte))

PROPOSTA:
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Emenda ao PPAG para exclusão do Programa 040 - Investimento Competitivo para

o  Fortalecimento  e  Diversificação  da  Economia  Mineira.  Não  sendo  possível  a

exclusão, propormos a maior redução possível das metas físicas e financeiras das

ações do programa, com o devido cancelamento da receita.

REDE: 5 - Rede de Desenvolvimento Econômico Sustentável

PROGRAMA: 40 - INVESTIMENTO COMPETITIVO PARA O FORTALECIMENTO E

DIVERSIFICAÇÃO DA ECONOMIA MINEIRA

EMENTA:

Encaminha sugestão de exclusão do Programa 40 - Investimento Competitivo para

o Fortalecimento e Diversificação da Economia Mineira -, da proposta de revisão do

PPAG 2012/2015 para o exercício 2014, ou a máxima redução possível das metas

físicas e financeiras de suas ações.

JUSTIFICAÇÃO:

O programa é composto de diversas ações que visam subsidiar setores econômicos

diversos,  especialmente a grande empresa,  em uma clara tentativa  de  indução e

planejamento  econômico  por  parte  do  Estado,  que  se  traduz,  na  prática,  em

transferência  coercitiva  de  renda  de  alguns  setores  da  sociedade  para  outros,

notadamente dos mais pobres para os mais ricos.

Entre as ações, destacam-se aquelas do Fundo de Incentivo ao Desenvolvimento -

Findes. O Fundo, que oferece taxas abaixo do mercado e financiamentos a fundo

perdido  é  apropriado  por  grandes  empresas,  sendo  a  FIAT  uma  das  principais

beneficiárias, evidenciando o caráter de "capitalismo de comprades" do programa.

O programa gera não só um gasto supérfluo, como prejudicial à economia, pois

recursos vultuosos estão sendo retirados de atividades produtivas dos cidadãos para

serem ineficientemente alocados pelo Estado em empresas selecionadas por critérios

políticos.  Os  recursos  destinados  ao  programa  podem  ser  melhor  alocados  pelo

próprio cidadão mineiro, e por isso propomos a supressão tanto da despesa quanto

da receita.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.966/2013

EVENTO:  Audiência  Pública  de discussão do PPAG -  Revisão 2014 -  Rede de
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Desenvolvimento Social e Proteção - Araçuaí

PROPONENTE:  Maria  Neide  Barbosa  dos  Santos  (Pastoral  dos  Migrantes

(Araçuaí)) / Nelson Vaz Nogueira (Associação Comunitária de Cruzinha (Araçuaí)) /

Mauro Ivan Lemos dos Santos (Assoc. Com. dos Moradores da Comunidade Córrego

Nacísio (Araçuaí)) / Elias Esteves Alves (Câmara Municipal de Araçuaí (Araçuaí))

PROPOSTA:

Pensar em sobrevivência com dignidade social. Política pública para permanência

do trabalhador em sua região.

- Demais propostas aglutinadas: Trazer indústrias para a região, como por exemplo:

indústria de vidros. Uma indústria para o município de Araçuaí. Incentivo para atrair

indústrias para a região do Jequitinhonha/Mucuri. (desdobrada, em relação à prop. nº

40)

REDE: 4 - Rede de Desenvolvimento Social e Proteção

PROGRAMA: 156 - INCENTIVO A CADEIAS PRODUTIVAS REGIONAIS

EMENTA:

Encaminha  sugestão  de  alteração  da  Ação  1228  -  Implantação  de  Unidades

Produtivas -, da proposta de revisão do PPAG 2012/2015 para o exercício 2014, para:

a) aumentar os empregos na região de Araçuaí, evitando a migração em busca de

trabalho; e b) fomentar a implantação de indústrias na região Jequitinhonha/Mucuri.

JUSTIFICAÇÃO:

Nossa região do Vale do Jequitinhonha, em consequência da seca, há um número

expressivo de êxodo rural, onde homens, mulheres e jovens precisam ausentar da

região. Sei que o artesanato pode ser uma forma de geração de renda, porém em

uma região tragicamente assolada pela seca é impossível produzir um artesanato de

diversidade, pois falta até mesmo matéria prima. O que nos entristece é perceber que

a região está sendo invadida pela monocultura do agronegócio e o trabalhador rural

continua expulso de suas terras. Quando seremos contemplados por instalações de

fábricas,  indústrias  para  garantir  emprego  e  renda  em  nossa  região,  para  que o

trabalhador tenha dignidade e autonomia para sobreviver.

- Demais propostas aglutinadas: Na nossa região temos matéria-prima e energia

em abundância para a fabricação de vidros. A matéria prima do meu conhecimento é
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a areia. Tem que rever a migração dos trabalhadores rurais do município de Araçuaí

para o corte de cana, porque a migração está acabando e o governo não está dando

o trabalho e a importância para essas pessoas, que buscam o sustento para as suas

famílias.  Milhares  de  trabalhadores  migram  temporariamente  para  trabalhar  em

atividade de corte de cana, que já está está escassa na região, onde não se oferece

quase  nenhuma  oportunidade  de  trabalho.  (mesma  justificativa  da  Prop.  nº  40,

desdobrada)

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.967/2013

EVENTO:  Audiência  Pública  de  discussão  do  PPAG  -  Revisão  2014  -  por

Rede/Comissões - Belo Horizonte

PROPONENTE: Junio Magela Alexandre (Instituição não informada)

PROPOSTA:

Restauração  da  Ação  4360  -  Revisão  do  Zoneamento  Ecológico  e  Econômico.

Valor: R$5.000.000,00.

REDE: 5 - Rede de Desenvolvimento Econômico Sustentável

PROGRAMA: 182 - MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL

EMENTA:

Encaminha sugestão de alteração do Programa 182 - Monitoramento e Fiscalização

Ambiental -, da proposta de revisão do PPAG 2012/2015 para o exercício 2014, com

vistas à restauração da Ação 4360 - Revisão do Zoneamento Ecológico e Econômico.

JUSTIFICAÇÃO:

O Zoneamento Ecológico Econômico é instrumento de gestão ambiental que atribui

qualidade ambiental  e sustentabilidade ao desenvolvimento  do  Estado,  sem cujas

atualizações e revisões restará prejudicado o equilíbrio ambiental.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.968/2013

EVENTO:  Audiência  Pública  de  discussão  do  PPAG  -  Revisão  2014  -  por

Rede/Comissões - Belo Horizonte

PROPONENTE: Junio Magela Alexandre (Instituição não informada)

PROPOSTA:
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Restauração  da  Ação  4038  -  Regularização  Fundiária  de  Unidades  de

Conservação.

Valor: R$30.000.000,00 (trinta milhões de reais).

REDE: 5 - Rede de Desenvolvimento Econômico Sustentável

PROGRAMA:  109  -  PROTEÇÃO  DA  BIODIVERSIDADE  E  UNIDADES  DE

CONSERVAÇÃO

EMENTA:

Encaminha sugestão de alteração do Programa 109 - Proteção da Biodiversidade e

Unidades  de  Conservação,  da  proposta  de  revisão  do  PPAG  2012/2015  para  o

exercício 2014, com vistas à restauração da Ação 4038 - Regularização Fundiária de

Unidades de Conservação.

JUSTIFICAÇÃO:

A ação é fundamental para garantir a transparência e controle social e ambiental

para a comunidade mineira.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.969/2013

EVENTO:  Audiência  Pública  de  discussão  do  PPAG  -  Revisão  2014  -  por

Rede/Comissões - Belo Horizonte

PROPONENTE: Junio Magela Alexandre (Instituição não informada)

PROPOSTA:

Restauração da Ação 1031 - Coordenação de Elaboração do Balanço Energético

Estadual.

Valor: R$15.000.000,00 (quinze milhões de reais).

REDE: 5 - Rede de Desenvolvimento Econômico Sustentável

PROGRAMA: 104 - AÇÕES ESTRATÉGICAS PARA O SETOR ENERGÉTICO DO

ESTADO

EMENTA:

Encaminha sugestão de alteração do Programa 104 - Ações Estratégicas para o

Setor  Energético  do  Estado,  da  proposta  de  revisão  do PPAG 2012/2015 para  o

exercício 2014, com vistas à restauração da Ação 1031 - Coordenação de Elaboração

do Balanço Energético Estadual.
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JUSTIFICAÇÃO:

Tendo em vista a política estadual  de mudanças climáticas, em discussão nesta

Casa, faz-se indispensável manter a referida ação como esforço previsto na política,

e  necessário  ao  conhecimento  das  necessidades  para  a  transição  energética  do

Estado.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.970/2013

EVENTO:  Audiência  Pública  de  discussão  do  PPAG  -  Revisão  2014  -  por

Rede/Comissões - Belo Horizonte

PROPONENTE: Deborah Rocha de Sousa e Silva (Centro Mineiro de Referência

em Resíduos (Belo Horizonte)) / Gilberto Warley Chagas (Movimento Nacional dos

Catador (Belo Horizonte))

PROPOSTA:

Alterar a meta física da Ação 4031, de 30 para 65 associações, com aumento do

recurso  financeiro  para  R$4.000.000,00  (quatro  milhões  de  reais).  Proposta  166:

Mudar a Ação 4031 do Programa Estruturador 046 - Qualidade Ambiental - de acordo

com o PPAG 2012-2013.

Alterar a meta financeira para R$4.000.000,00 (quatro milhões de reais), em 2014,

e para R$5.000.000,00 (cinco milhões de reais), em 2015.

Alterar a meta física para 2014: 70 empreendimentos de catadores; em 2015: 80

empreendimento de catadores.

REDE: 5 - Rede de Desenvolvimento Econômico Sustentável

PROGRAMA: 110 - MELHORIA DA QUALIDADE AMBIENTAL

EMENTA:

Encaminha sugestão de alteração da Ação 4031 - Bolsa Reciclagem -, da proposta

de revisão do PPAG 2012/2015 para o exercício 2014, para aumentar suas metas

físicas e financeiras, assegurando a realização da coleta seletiva pelos catadores e

suas associações.

JUSTIFICAÇÃO:

A meta física foi quantificada erroneamente. Proposta 166: Para incentivo da coleta

seletiva  e  complementação  de  renda  para  os  catadores  de  fomentar  a  coleta  de
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outros materiais pouco coletados por falta de incentivo, gerando, assim, mais trabalho

e renda.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.971/2013

EVENTO:  Audiência  Pública  de  discussão  do  PPAG  -  Revisão  2014  -  por

Rede/Comissões - Belo Horizonte

PROPONENTE: Carlos Alberto Caetano Ribeiro (Associação Ambientalista e Soc

(Conceição do Mato Dentro))

PROPOSTA:

Solicitar  o  redimensionamento  do  Parque  Estadual  do  Intendente,  criado  por

decreto  estadual  "s/nº"  no  início  do  ano  2007,  de  forma  a  garantir  o  direito  de

permanência e a legitimação das glebas da ocupação antrópica da comunidade lá

fixada desde tempos imemoriais (hoje, 32 famílias integrantes da AMAS-CIPÓ).

REDE: 5 - Rede de Desenvolvimento Econômico Sustentável

PROGRAMA:  109  -  PROTEÇÃO  DA  BIODIVERSIDADE  E  UNIDADES  DE

CONSERVAÇÃO

EMENTA:

Encaminha sugestão de alteração do Programa 109 - Proteção da Biodiversidade e

Unidades  de Conservação -,  da  proposta  de  revisão do PPAG 2012/2015 para o

exercício  2014,  para  promover  o  redimensionamento  do  Parque  Estadual  do

Intendente, de forma a garantir o direito de permanência da comunidade que lá habita

desde antes da implantação da unidade de conservação.

JUSTIFICAÇÃO:

O referido decreto "s/nº" se deu de maneira ilegal, descumprindo a lei do "SNUC"

(Sistema Nacional de Unidades de Conservação) e a própria Constituição Federal,

omitindo importante pré-requisito necessário à criação da unidade de conservação

"Parque", por exemplo, a consulta prévia da comunidade que lá habita e que, desde

então, vive insegura quanto à sua permanência, já que os parques não admitem a

ocupação humana.

- À Comissão de Participação Popular.
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PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.972/2013

EVENTO:  Audiência  Pública  de  discussão  do  PPAG  -  Revisão  2014  -  por

Rede/Comissões - Belo Horizonte

PROPONENTE: Rodrigo Pires Vieira (Cáritas Brasileira - Regional de Minas Gerais

(Belo Horizonte))

PROPOSTA:

Que as ações relativas à Economia Popular Solidária sejam geridas diretamente por

uma superintendência específica na administração pública estadual.

REDE: 4 - Rede de Desenvolvimento Social e Proteção

PROGRAMA:  267  -  PROGRAMA  DE  GERAÇÃO  DE  RENDA  E  INCLUSÃO

PRODUTIVA

EMENTA:

Encaminha sugestão de alteração do Programa 267 - Programa de Geração de

Renda e Inclusão Produtiva -, da proposta de revisão do PPAG 2012/2015 para o

exercício 2014, para assegurar que as ações relativas à Economia Popular Solidária

sejam geridas por uma superintendência específica.

JUSTIFICAÇÃO:

Atualmente as ações de EPS são geridas por uma diretoria na Secretaria Estadual

de Trabalho e Emprego. Se forem geridas por uma superintendência poderão ter mais

força institucional para sua completa execução.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.973/2013

EVENTO:  Audiência  Pública  de discussão do PPAG -  Revisão 2014 -  Rede de

Desenvolvimento Social e Proteção - Araçuaí

PROPONENTE:

PROPOSTA:

Aumentar o Piso Mineiro de Assistência Social de maneira a cofinanciar equipes

municipais de proteção social especial (aumentar de 1,80 para 2,40)

REDE: 4 - Rede de Desenvolvimento Social e Proteção

PROGRAMA: 11 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

EMENTA:
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Encaminha sugestão de alteração da Ação 4301 - Cofinanciamento do Piso Mineiro

de Assistência Social -, da proposta de revisão do PPAG 2012/2015 para o exercício

2014, para aumentar o Piso Mineiro de Assistência Social, de maneira a cofinanciar

equipes municipais de proteção social especial.

JUSTIFICAÇÃO:

Com o aumento da demanda de atendimento na proteção social especial faz-se

necessário  garantir  recursos  financeiros  e  orçamentários  adequados  para  a

implantação  de  equipes  que  acompanham  as  famílias  usuárias  dos  serviços

regionalizados de assistência social.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.974/2013

EVENTO:  Audiência  Pública  de  discussão  do  PPAG  -  Revisão  2014  -  por

Rede/Comissões - Belo Horizonte

PROPONENTE:  Geraldo  Lourenço  Fernandes  (Câmara  Municipal  de  Belo

Horizonte (Belo Horizonte))  /  Andrea Mismotto Carelli  (Instituição não informada)  /

Paola Domingues Botelho Reis de Nazareth (Centro Apoio Operac. Promot. Just. do

Meio Ambiente (Belo Horizonte))

PROPOSTA:

Restaurar  a  Ação  4035  -  APOIO  À  ESTRUTURAÇÃO  DOS  CONSELHOS

TUTELARES E MUNICIPAIS DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Proposta  174:  Auxiliar  na  ampliação  da  estruturação  dos  conselhos  tutelares  do

Estado.

REDE: 4 - Rede de Desenvolvimento Social e Proteção

PROGRAMA:  162  -  DESENVOLVIMENTO  DAS  POLITICAS  DE  DIREITOS

HUMANOS

EMENTA:

Encaminha  sugestão  de  alteração  do  Programa  162  -  Desenvolvimento  das

Politicas de Direitos Humanos, da proposta de revisão do PPAG 2012/2015 para o

exercício 2014, para restaurar a Ação 4035 - Apoio à Estruturação dos Conselhos

Tutelares  e Municipais  dos  Direitos  da Criança e  do Adolescente -,  com vistas  a

ampliar a estruturação dos conselhos tutelares no Estado.



1333
____________________________________________________________________________

JUSTIFICAÇÃO:

A restauração  da  ação  visa  a  possibilitar  melhores  condições  de  trabalho  dos

conselhos tutelares no Estado. A ação objetiva, ainda, fortalecimento dos conselhos

de direitos. A proposta se justiça rendo em vista a precariedade da infraestrutura de

funcionamento dos conselhos e falta de automóvel para atuação dos conselhos em

algumas cidades.

Proposta  174:  Como é  conhecido,  a  situação  do  funcionamento  dos  conselhos

tutelares  é  extremamente  precário,  o  que  acaba  por  prejudicar  o  atendimento  à

criança e ao adolescente. É comum não terem veículos automotores, computador e

insumos de informática. O deslocamento é dificultado e a documentação dos fatos

aferidos e a comunicação com o sistema de justiça, prejudicada.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.975/2013

EVENTO:  Audiência  Pública  de  discussão  do  PPAG  -  Revisão  2014  -  por

Rede/Comissões - Belo Horizonte

PROPONENTE: Andrea Mismotto Carelli (Instituição não informada)

PROPOSTA:

Restauração da ação 4054 - CAPACITAÇÃO CONTINUADA DE CONSELHEIROS -

ESCOLA DE CONSELHOS

REDE: 4 - Rede de Desenvolvimento Social e Proteção

PROGRAMA:  162  -  DESENVOLVIMENTO  DAS  POLITICAS  DE  DIREITOS

HUMANOS

EMENTA:

Encaminha  sugestão  de  alteração  do  Programa  162  -  Desenvolvimento  das

Politicas de Direitos Humanos, da proposta de revisão do PPAG 2012/2015 para o

exercício 2014, com vistas a restaurar a Ação 4054 - Capacitação Continuada de

Conselheiros - Escola de Conselheiros.

JUSTIFICAÇÃO:

Essa  ação  já  constou  de  PPAGs  anteriores,  ante  o  amplo  reconhecimento  da

necessidade da qualificação do agente que está na ponta, em contato direto com

crianças e adolescentes em situação de risco. Note-se que no ano vindouro teremos
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um  evento  grandioso,  a  Copa  do  Mundo,  que  redundará  na  possibilidade  de

ampliação das hipóteses de situações de risco, o que irá demandar uma atuação

específica dos conselhos.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.976/2013

EVENTO:  Audiência  Pública  de  discussão  do  PPAG  -  Revisão  2014  -  por

Rede/Comissões - Belo Horizonte

PROPONENTE:  Adriana  Cristina  Araújo  (Movimento  Mineiro  Pelos  Direitos

(Barbacena))

PROPOSTA:

Construção de abrigo Estadual para animais, distribuição de unidades móveis de

castração animal para municípios com descontrole da população de cães e gatos e

realização  de  campanhas  educativas  sobre  a  importância  do  controle  ético

populacional de cães e gatos.

Aquisição,  pelo  Estado,  de  unidades  móveis  de  castração  animal,  itinerante,

cobrindo inicialmente as necessidades dos municípios em situação mais crítica em

relação ao descontrole da população de cães e gatos.

- Demais propostas aglutinadas: Destinação de R$20.000.000,00 para construção

do Abrigo Estadual para Animais. Adoção, pelo Estado, de campanhas publicitárias,

de  conscientização  e  educativas,  sobre  a  importância  da  implantação,  pelos

municípios e pelos cidadãos, do controle ético populacional de cães e gatos, por meio

da castração cirúrgica, microchipagem/identificação e encaminhamento para adoção

responsável.

REDE: 2 - Rede de Atenção em Saúde

PROGRAMA: 238 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE

EMENTA:

Encaminha sugestão de alteração do Programa 238 - Vigilância em Saúde -,  da

proposta de revisão do PPAG 2012/2015 para o exercício 2014, para construir abrigo

estadual para animais, prover unidades móveis de castração animal para municípios

com  descontrole  da  população  de  cães  e  gatos  e  realização  de  campanhas

educativas sobre a importância do controle ético populacional de cães e gatos, por
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meio  da  castração  cirúrgica,  microchipagem/identificação  e  encaminhamento  para

adoção responsável.

JUSTIFICAÇÃO:

Estados da Região sul já adotam essa política em complementação aos postos de

saúde animal. Essa prática terá um efeito educativo positivo sobre a importância de

medidas  preventiva  na  área  da  saúde,  reduzirá  o  abandono  e  maus-tratos  e

contribuirá para o controle das zoonoses.

- Demais propostas aglutinadas: A Delegacia de Proteção à Fauna foi criada pelo

Governador  Anastasia  em  fevereiro  de  2013,  sendo  a  sua  maior  demanda  as

denúncias de maus tratos. No entanto, a apuração dessas denúncias fica fragilizada

quando ao final da apuração o titular da Delegacia não possui condições de enviar o

animal vítima de maus tratos comprovado, para algum abrigo provisório devido a sua

inexistência. A castração evita a multiplicação descontrolada de cães e gatos e traz

benefícios para a saúde dos animais - como a redução de cânceres e da piometra. A

ausência de políticas públicas que visem a esse controle populacional traz reflexos

indesejáveis para a saúde pública, como por exemplo, a proliferação de zoonoses

que acometem os animais humanos e não humanos.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.977/2013

EVENTO:  Audiência  Pública  de discussão do PPAG -  Revisão 2014 -  Rede de

Desenvolvimento Social e Proteção - Araçuaí

PROPONENTE:  Antônio  Reginaldo  Martins  Moreira  (Prefeitura  Municipal  de

Francisco Badaró (Francisco Badaró)) / Luiz Henrique Luz (Sindicato dos Produtores

Rurais  de  Paraguaçu  (Paraguaçu))  /  Selmo  José  Silva  (Câmara  Municipal  de

Paraguaçu (Paraguaçu)) / Averaldo Moreira Martins (Instituição não informada)

PROPOSTA:

Implementação  de  projeto  de  infraestrutura  para  encascalhamento  de  estradas

vicinais numa extensão de 50 km nas comunidades de São João de Cima, São João

de Baixo, Cachoeira, Bordão e Córrego do Mel, no Município de Francisco Badaró

que abastecem com produtos da agricultura familiar e feira livre. Valor: R$ 80.000,00.

- Demais propostas aglutinadas: Ampliar a destinação de recursos a ação "estradas
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rurais"  a  fim  de  proporcionar  a  aquisição  de  equipamentos  e  máquinas  para

adequação e conservação das estradas rurais, com a promoção de alargamento de

pontes e vias, substituição de mata-burros por corredores, construção de tuneis para

o  gado  e  bacias  de  contenção  de  enxurradas  no  município  de  Paraguaçu.

Cascalhamento de estradas vicinais das comunidades rurais de Virgem da Lapa.

REDE: 10 - Rede de Infraestrutura

PROGRAMA: 116 - ESTRADAS VICINAIS DE MINAS

EMENTA:

Encaminha  sugestão  de  alteração  da  Ação  4127  -  Conservação  de  Estradas

Vicinais -, da proposta de revisão do PPAG 2012/2015 para o exercício 2014, para a)

implementar projeto de infraestrutura de encascalhamento de estradas vicinais nas

imediações das comunidades de São João de Cima, São João de Baixo, Cachoeira,

Bordão  e  Córrego  do  Mel,  no  Município  de  Francisco  Badaró;  b)  proporcionar  a

aquisição de equipamentos e máquinas para adequação e conservação das estradas

rurais  Município  de  Paraguaçu;  e  c)  encascalhamento  de  estradas  vicinais  das

comunidades rurais do Município de Virgem da Lapa.

JUSTIFICAÇÃO:

A  feira  livre  local  acontece  semanalmente  nos  sábados  abastecida  por

aproximadamente 15 comunidades rurais, atendendo a população local e com mais

ou menos 500 pessoas frequentadoras por feira, com escoamento e comercialização

de seus produtos "in natura". A maioria dessas comunidades são seriamente afetadas

pela dificuldade de acesso à area urbana. Para tal necessita-se de encascalhamento

de pequenos trechos.

-  Demais  propostas aglutinadas:  O campo é cada dia  mais  produtivo  e  precisa

escoar a produção, as pessoas e máquinas. Máquinas estas cada dia mais caras e

grandes, que não cabem nos mata burros e pontes tornando o deslocamento um

sofrimento.  O  manejo  das  enxurradas  por  meio  de  bacias  é  fundamental  pois

conserva  a  via  e  promove  um  benefício  ambiental  enorme  pois,  evita  erosão,

assoreamento dos cursos d'água e aumenta a infiltração, diminuindo as enchentes.

Criar  acesso aos moradores das comunidades rurais  facilitando os transportes da

produção, dos alunos, etc.
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- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.978/2013

EVENTO:  Audiência  Pública  de discussão do PPAG -  Revisão 2014 -  Rede de

Desenvolvimento Social e Proteção - Araçuaí

PROPONENTE:  Nilson  Costa  Carvalho  (Câmara  Municipal  de  Águas  Formosas

(Águas Formosas)) / Averaldo Moreira Martins (Instituição não informada)

PROPOSTA:

Construção de pontes no Distrito de Água quente e na comunidade da Coruja, em

Águas  formosas.  R$  60.000,00.  Proposta  180:  Calçamento  de  ruas  do  Conjunto

Habitacional da Comunidade da Cansacão em Virgem da Lapa.

REDE: 10 - Rede de Infraestrutura

PROGRAMA: 132 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL

EMENTA:

Encaminha  sugestão  de  alteração  da  Ação  1107  -  Apoio  aos  Municípios  em

Intervenções de Infraestrutura Urbana e Rural -, da proposta de revisão do PPAG

2012/2015 para o exercício 2014, para: a) a construção de pontes no Distrito de Água

Quente e na comunidade da Coruja, em Águas formosas; e b) o calçamento de ruas

do Conjunto Habitacional da Comunidade da Cansacão, em Virgem da Lapa.

JUSTIFICAÇÃO:

As  duas  referidas  pontes  são  acessos  importantes  para  o  escoamento  da

agricultura  familiar  e  para  o  transporte  escolar  municipal,  no  entanto  as  pontes

existentes estão em péssimas condições, quase caindo, criando imensas dificuldades

de locomoção. Para resolver tal problema necessitarmos de emenda no valor de R$

60.000,00. Proposta 180: Pavimentar ruas do Conjunto Habitacional da Cansação.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.979/2013

EVENTO:  Audiência  Pública  de  discussão  do  PPAG  -  Revisão  2014  -  por

Rede/Comissões - Belo Horizonte

PROPONENTE: Maria de Lurdes Rodrigues Santa Gema (Procuradoria-Geral de

Justiça do Estado de MG (Belo Horizonte))

PROPOSTA:
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Capacitação  em  Segurança  nas  Escolas.  Finalidade:  Implementar  ações  de

capacitação  sobre  segurança  nas  escolas,  notadamente  sobre  a  mediação  de

conflitos, bem como sobre as bases legais e o sistema de garantia dos direitos da

criança e do adolescente.

Produto unidade de medida: Profissional capacitado

Regionalização: Estadual

Meta Física: 10.000 / 2014 10.000 / 2015

Meta Financeira: R$ 640.000,00 / 2014

R$ 640.000,00 / 2015

Proposta 89: Implantar o programa de promoção da paz nas escolas, na Escola

Estadual Professor Josefino Barbosa, em Itacarambi.

REDE: 1 - Rede de Educação e Desenvolvimento Humano

PROGRAMA: 198 - REDE DE CAPACITAÇÃO E PROMOÇÃO DA CULTURA DA

PAZ NAS ESCOLAS

EMENTA:

Encaminha  sugestão  de  alteração  do  Programa 198  -  Rede  de  Capacitação  e

Promoção  da  Cultura  da  Paz  nas  Escolas  -,  da  proposta  de  revisão  do  PPAG

2012/2015 para o exercício 2014, para: a) restaurar a Ação 4349 - Capacitação em

Segurança nas Escolas -, e b) implantar o programa de promoção da paz nas escolas

na Escola Estadual Professor Josefino Barbosa, em Itacarambi.

JUSTIFICAÇÃO:

A ação foi  excluída para o ano de 2014,  com a justificativa de não previsão de

alocação orçamentária com recursos para 2014, porém, no PPAG 2012 -2015 havia a

previsão das metas físicas e financeiras para os anos de 2014 e 2015.

Ressalta-se a importância da manutenção da referida ação, uma vez que contempla

ações de capacitação sobre  segurança nas  escolas,  tema que  requer  constantes

atuações que possibilitem o desenvolvimento de posturas facilitadoras da mediação

de conflitos existentes no âmbito escolar. Outro fator relevante na ação é possibilitar

capacitação sobre as bases legais e o sistema de garantia dos direitos da criança e

do adolescente.  Proposta  89:  Aumento  preocupante da violência  entre  os  jovens,

inclusive com criação de página na internet onde os jovens se articulam e marcam
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locais e horários para brigas de rua, quase sempre filmadas pelos colegas e depois

compartilhadas.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.980/2013

EVENTO:  Audiência  Pública  de  discussão  do  PPAG  -  Revisão  2014  -  por

Rede/Comissões - Belo Horizonte

PROPONENTE: Maria de Lurdes Rodrigues Santa Gema (Procuradoria-Geral de

Justiça do Estado de MG (Belo Horizonte))

PROPOSTA:

Incluir  ação para  implantação  do Plano  estadual  de  enfrentamento  da  violência

sexual  infanto  juvenil,  com  a  finalidade  de  expandir  e  monitorar  a  execução  do

Programa de ações integradas e referenciais no enfrentamento da violência sexual

contra crianças e adolescentes - PAIR -, revisar o Plano Estadual, realizar campanhas

educativas e desenvolver o protagonismo juvenil.

Produto/ unidade de medida: plano implantado

regionalização: estadual

meta financeira: R$250.000,00

REDE: 4 - Rede de Desenvolvimento Social e Proteção

PROGRAMA:  162  -  DESENVOLVIMENTO  DAS  POLITICAS  DE  DIREITOS

HUMANOS

EMENTA:

Encaminha  sugestão  de  alteração  do  Programa  162  -  Desenvolvimento  das

Politicas de Direitos Humanos -, da proposta de revisão do PPAG 2012/2015 para o

exercício  2014,  para  incluir  ação  para  implantação  do  plano  estadual  de

enfrentamento da violência sexual infanto juvenil,  revisar o plano estadual,  realizar

campanhas educativas e desenvolver o protagonismo juvenil.

JUSTIFICAÇÃO:

A violência sexual,  especialmente nas formas de abuso e exploração comercial,

constitui  fenômeno complexo de difícil enfrentamento, inserido num contexto social

histórico  social  de  violência  endêmica  e  de  profundas  raízes  culturais,  como

demonstrado pelos pesquisadores e agentes sociais que atuam no atendimento e na
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defesa de crianças e  adolescentes em situação de risco  e vulnerabilidade social.

Dados indicam que Minas Gerais é o Estado que concentra maior  quantidade de

pontos vulneráveis à exploração sexual (252). Ressalta-se a intensa malha viária que

corta os municípios mineiros. Para o enfrentamento do problema é imprescindível o

desenvolvimento de políticas públicas intersetoriais para responder à complexidade

desse  fenômeno.  O  Pair,  implantado  em  MG  desde  2009  (...),  é  um  programa

elaborado  pelo  governo  federal  com  proposta  de  metodologia  de  articulação  e

fortalecimento das redes de enfrentamento da violência sexual, com a finalidade de

criação  ou  potencialização  das  redes  locais,  por  meio  da  implantação  de  ações

integradas,  possibilitando  a  articulação  e  a  integração  dos  serviços,  associada  à

participação social. Entretanto, dado o tamanho do estado e as diferentes realidades

socioeconômicas e culturais, faz-se necessário a ampliar o Pair para o maior número

possível  de  municípios/regiões  vulneráveis.  Destaca-se  a  importância  do

monitoramento das ações do Pair e, para isso, a UFMG elaborou um sistema (...) O

aprimoramento/revisão do sistema garantirá agilidade no tratamento e geração da

informação.(...)  Destaca-se  que  para  o  devido  enfrentamento  da  violência  sexual

infanto juvenil faz-se urgente a revisão do Plano Estadual, tendo em vista que suas

ações  estão  ultrapassadas.  As  campanhas  educativas  e  o  protagonismo  juvenil

também são importantes (...). Assim sendo, o aporte de recursos solicitado pode ser

justificado pela abrangência das ações. Registre-se que essa ação foi excluída para

2014, apesar de ser um ano em que já foi estimado um grande impacto com relação à

exploração sexual de crianças e adolescentes, haja vista a realização dos jogos da

copa do mundo.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.981/2013

EVENTO:  Audiência  Pública  de  discussão  do  PPAG  -  Revisão  2014  -  por

Rede/Comissões - Belo Horizonte

PROPONENTE: Rafael Rondon Flandoli de Carvalho (Estudantes pela Liberdade

(Belo Horizonte))

PROPOSTA:

Emenda ao PPAG para exclusão da ação 4438 - Potencialização do Turismo de
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Negócios  e  Eventos  em  Minas  Gerais.  Não  sendo  possível  a  exclusão  total  do

programa, propomos a máxima redução das metas físicas e financeiras.

- Demais propostas aglutinadas: Emenda ao PPAG para exclusão da ação 4601 -

apoio ao turismo nos municípios. Não sendo possível a exclusão total do programa,

propomos a máxima redução das metas físicas e financeiras. Emenda ao PPAG para

exclusão  da  ação  4499  -  DESENVOLVIMENTO  DO  TURISMO  -  PRODETUR

NACIONAL MINAS GERAIS -. Não sendo possível a exclusão, propomos a máxima

redução das metas físicas e financeiras. Emenda ao PPAG para exclusão da ação

4441 - Estruturação do turismo religioso em Minas Gerais -. Não sendo possível a

exclusão, propomos a máxima redução das metas físicas e financeiras. Emenda ao

PPAG para exclusão da ação 4383 -Estruturação e promoção de destinos turísticos

para  eventos  de  visibilidade  internacional  -.  Não  sendo  possível  a  exclusão,

propomos a máxima redução das metas físicas e financeiras. Emenda ao PPAG para

exclusão  da  ação  4363  -  Promoção  do  Turismo,  Desenvolvimento  e  Apoio  à

Comercialização de Produtos Turísticos -. Não sendo possível a exclusão, propomos

a máxima redução das metas físicas e financeiras.

REDE: 8 - Rede de Identidade Mineira

PROGRAMA: 114 - ESTRUTURAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DO

TURISMO MINEIRO

EMENTA:

Encaminha  proposta  de  alteração  do  Programa  114  -  Estruturação,

Desenvolvimento e Promoção do Turismo Mineiro -, da proposta de revisão do PPAG

2012/2015 para o exercício 2014, para excluir, ou reduzir ao máximo as metas físicas

e financeiras das Ações 4438 - Potencialização do Turismo de Negócios e Eventos

em  Minas  Gerais  -,  4601  -  Apoio  ao  Turismo  nos  Municípios  -,  4499  -

Desenvolvimento do Turismo - Prodetur Nacional Minas Gerais -, 4441 - Estruturação

do turismo religioso em Minas Gerais -, 4383 - Estruturação e promoção de destinos

turísticos para eventos de visibilidade internacional -, e 4363 - Promoção do Turismo,

Desenvolvimento e Apoio à Comercialização de Produtos Turísticos.

JUSTIFICAÇÃO:

-  Demais  propostas  aglutinadas:  Não  compete  ao  Estado  desenvolver  produtos
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turísticos. Cabe aos próprios empreendedores que, avaliando riscos e oportunidades,

invistam em suas próprias estratégias de comercialização e organização de eventos

que beneficiem seus interesses privados. O Estado, ao alocar verbas especialmente

para uma área específica da economia, privilegia este segmento em detrimento dos

outros, sacrificando, muitas vezes, pequenos empreendedores em nome de grandes

agências de turismo que se aproveitam do incentivo governamental para sugar os

benefícios  direcionados  para  o  mercado  de  turismo,  prejudicando  as  pequenas

empresas.  Os recursos destinados ao programa podem ser  melhor  alocados pelo

próprio cidadão mineiro, ou então direcionados para programas de educação, saúde

ou segurança. Não compete ao Estado desenvolver  produtos turísticos. Cabe aos

próprios empreendedores que, avaliando riscos e oportunidades, invistam em suas

próprias  estratégias de comercialização e organização de eventos que beneficiem

seus interesses privados. O Estado, ao alocar verbas especialmente para uma área

específica  da  economia,  privilegia  este  segmento  em  detrimento  dos  outros,

sacrificando,  muitas  vezes,  pequenos  empreendedores  em  nome  de  grandes

agências de turismo que se aproveitam do incentivo governamental para sugar os

benefícios  direcionados  para  o  mercado  de  turismo,  prejudicando  as  pequenas

empresas.  Os recursos destinados ao programa podem ser  melhor  alocados pelo

próprio cidadão mineiro, ou então direcionados para programas de educação, saúde

ou segurança. Não compete ao Estado desenvolver  produtos turísticos. Cabe aos

próprios empreendedores que, avaliando riscos e oportunidades, invistam em suas

próprias  estratégias de comercialização e organização de eventos que beneficiem

seus interesses privados. O Estado, ao alocar verbas especialmente para uma área

específica  da  economia,  privilegia  este  segmento  em  detrimento  dos  outros,

sacrificando,  muitas  vezes,  pequenos  empreendedores  em  nome  de  grandes

agências de turismo que se aproveitam do incentivo governamental para sugar os

benefícios  direcionados  para  o  mercado  de  turismo,  prejudicando  as  pequenas

empresas.  Os recursos destinados ao programa podem ser  melhor  alocados pelo

próprio cidadão mineiro, ou então direcionados para programas de educação, saúde

ou segurança.

- À Comissão de Participação Popular.
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PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.982/2013

EVENTO:  Audiência  Pública  de  discussão  do  PPAG  -  Revisão  2014  -  por

Rede/Comissões - Belo Horizonte

PROPONENTE: Flávia Assis Alves (Núcleo de Estudos e Pesquisa em Educação

do  Campo  -  Ufmg  (Belo  Horizonte))  /  Rodrigo  Pires  Vieira  (Cáritas  Brasileira  -

Regional de Minas Gerais (Belo Horizonte)) / Renata Gondim Costa (Instituto Marista

de Solidariedade (Belo  Horizonte))  /  Belmiro  Alves  de  Freitas  (Providência  Nossa

Senhora da Conceição (Belo Horizonte))

PROPOSTA:

Destinação de R$ 200.000,00 para  a  realização da III  Conferência  Estadual  de

Economia  Popular  Solidária,  em  abril  de  2014,  proposta  pelo  Fórum  Mineiro  de

Economia Popular Solidária, por meio de seus representantes e em sintonia com a

Resolução  nº  2/2013  do  Conselho  Estadual  de  Economia  Popular  Solidária,  e  já

convocada pela Sete e pelo Conselho de EPS.

REDE: 70 - Programas Especiais

PROGRAMA: 701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

EMENTA:

Encaminha  sugestão  de  alteração  da  Ação  2071  -  Operacionalização  dos

Conselhos Vinculados à Secretaria de Estado de Trabalho e Emprego -, da proposta

de revisão do PPAG 2012/2015 para o exercício 2014, para destinar recursos para a

realização da III Conferência Estadual de Economia Popular Solidária.

JUSTIFICAÇÃO:

A Conferência está inserida no processo de construção da política estadual de EPS

e articulada à organização da III Conferência Nacional de EPS, que ocorrerá no 2º

semestre de 2014. Tem o objetivo de construção do Plano Estadual de EPS, assim

como levantar as propostas de MG para o Plano Nacional de EPS. Este processo da

Conferência visa fortalecer a participação da sociedade na consolidação das políticas

públicas no Estado e no Brasil.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.983/2013

EVENTO:  Audiência  Pública  de  discussão  do  PPAG  -  Revisão  2014  -  por
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Rede/Comissões - Belo Horizonte

PROPONENTE: Rodrigo Pires Vieira (Cáritas Brasileira - Regional de Minas Gerais

(Belo Horizonte))

PROPOSTA:

Liberação da emenda popular de R$ 505.000,00 dotada na unidade orçamentária

1581 (Secretaria de Estado de Trabalho e Emprego), Ação 4173, para que a Sete

possa realizar o pregão para a realização das 10 feiras regionais e 10 conferências

regionais.

REDE: 4 - Rede de Desenvolvimento Social e Proteção

PROGRAMA:  267  -  PROGRAMA  DE  GERAÇÃO  DE  RENDA  E  INCLUSÃO

PRODUTIVA

EMENTA:

Encaminha sugestão de alteração da Ação 4173 -  Apoio  à  Comercialização da

Economia Popular Solidária -, da proposta de revisão do PPAG 2012/2015 para o

exercício 2014, para promover a liberação de recursos que permitam à Secretaria de

Estado de Trabalho e Emprego realizar pregão para promover 10 feiras regionais e 10

conferências regionais.

JUSTIFICAÇÃO:

Trata-se de uma emenda apresentada em audiência de 2012 de revisão do PPAG,

que deve ser executada em caráter de urgência, pois o prazo é de menos de 2 meses

para se realizar 10 feiras e 10 conferências regionais em 10 diferentes regiões do

Estado.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.984/2013

EVENTO:  Audiência  Pública  de  discussão  do  PPAG  -  Revisão  2014  -  por

Rede/Comissões - Belo Horizonte

PROPONENTE:  Rodrigo  Filgueira  de  Oliveira  (Procuradoria-Geral  de  Justiça  do

Estado de MG (Belo Horizonte))

PROPOSTA:

Realizar diagnóstico de demanda reprimida de público alvo adulto, em risco social,

para o equipamento de proteção social especial da assistência social consistente nas
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residências inclusivas.

REDE: 4 - Rede de Desenvolvimento Social e Proteção

PROGRAMA: 151 - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -

SUAS

EMENTA:

Encaminha  sugestão  de  alteração  da  Ação  4307  -  Gestão,  Monitoramento  e

Avaliação do Suas -, da proposta de revisão do PPAG 2012/2015 para o exercício

2014,  para  realizar  diagnóstico  de  demanda reprimida de público-alvo  adulto,  em

risco social, para as residências inclusivas.

JUSTIFICAÇÃO:

É  notória  a  insuficiência  de  vagas  em  residências  inclusivas  no  Estado  para

pessoas adultas em situação de risco social, impondo-se a realização de diagnóstico

de  demanda  para  qualificar  a  demanda reprimida e  posterior  direcionamento  das

ações para incremento quantitativo e qualitativo do número de vagas.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.985/2013

EVENTO:  Audiência  Pública  de  discussão  do  PPAG  -  Revisão  2014  -  por

Rede/Comissões - Belo Horizonte

PROPONENTE: Paulo Henrique Santos Fonseca (Instituição não informada)

PROPOSTA:

Alterar finalidade da ação, incluindo "...sob responsabilidade do Estado, com vistas

a garantir o acesso gratuito em articulação com os demais entes públicos".

REDE: 1 - Rede de Educação e Desenvolvimento Humano

PROGRAMA: 3 - MELHOR EMPREGO

EMENTA:

Encaminha sugestão de alteração da finalidade da Ação 1133 - Rede Mineira do

Trabalho  -,  da  proposta  de  revisão  do  PPAG  2012/2015  para  o  exercício  2014,

incluindo a expressão "...sob responsabilidade do Estado,  com vistas  a garantir  o

acesso gratuito em articulação com os demais entes públicos".

JUSTIFICAÇÃO:

O Estado criou a Rede Mineira do Trabalho, mas observou-se que a participação
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dos entes públicos se perde diante dos parceiros privados, fato que tem provocado,

por exemplo, a elevação do valor per capta/aluno PEP e redução de vagas. A rede

federal gratuita poderia suprir essas vagas.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.986/2013

EVENTO:  Audiência  Pública  de  discussão  do  PPAG  -  Revisão  2014  -  por

Rede/Comissões - Belo Horizonte

PROPONENTE: Maria de Lurdes Rodrigues Santa Gema (Procuradoria-Geral de

Justiça do Estado de MG (Belo Horizonte))

PROPOSTA:

Contemplar  na  ação  4592  os  trabalhadores  das  entidades  de  acolhimento

institucional/familiar.

REDE: 4 - Rede de Desenvolvimento Social e Proteção

PROGRAMA: 151 - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -

SUAS

EMENTA:

Encaminha  sugestão  de  alteração  da  Ação  4592  -  Qualificação  de  Recursos

Humanos do Suas -, da proposta de revisão do PPAG 2012/2015 para o exercício

2014,  para  contemplar  os  trabalhadores  das  entidades  de  acolhimento

institucional/familiar no escopo da ação.

JUSTIFICAÇÃO:

Considerando que o art. 92, § 3º do ECA dispõe que os entes da federação, por

intermédio  dos  poderes  executivo  e  judiciário  que  promoverão  conjuntamente  a

permanente  qualificação  dos  profissionais  que  atuam  direta  e  indiretamente  em

programas de acolhimento institucional e destinados à colocação familiar de crianças

e adolescentes, incluindo membros do poder judiciário, ministério público e conselho

tutelar;  considerando  que  o  documento  "orientações  técnicas:  serviços  de

acolhimento  para  crianças  e  adolescentes",  aprovado  em  resolução  conjunta  do

Conanda e CNAS tem como finalidade regulamentar a organização e a oferta do

referido  serviço  no  âmbito  da  política  de  assistência  social,  que,  no  mesmo

documento consta tópico referente à gestão do trabalho e educação permanente, no
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qual  se  destaca  a  importância  da  capacitação  inicial  de  qualidade  e  formação

continuada dos profissionais dos serviços de acolhimento -  incluindo coordenador,

equipe  técnica  e  equipe  de  apoio;  que  Belo  Horizonte  conta,  atualmente,  com o

número de 45 entidades de acolhimento institucional, conveniadas ou não, sendo que

cada unidade engloba número aproximado de 10 a 12 funcionários em seu quadro de

recursos humanos.

A Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude de Belo Horizonte, constata, por

meio  de  visitas  de  fiscalização  às  entidades  de  acolhimento  institucional,  que  os

trabalhores que atuam nas entidades de acolhimento institucional demandam maior

conhecimento  dos  temas  que  envolvem  as  medidas  de  proteção,  destacando-se

questões  como  violência  doméstica,  abuso  sexual,  indisciplina,  sexualidade  e

afetividade, relações de grupo, legislação sobre convivência familiar e comunitária,

metodologia de atendimento, entre outros.

Justifica-se,  dessa  forma,  a  necessidade  de  garantir  por  parte  do  estado,  a

capacitação  e  a  qualificação  continuados  dos  representantes  da  rede

socioassistencial, especificamente o público atuante na rede de alta complexidade -

os trabalhadores da rede de acolhimento institucional/ familiar em Belo Horizonte.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.987/2013

EVENTO:  Audiência  Pública  de  discussão  do  PPAG  -  Revisão  2014  -  por

Rede/Comissões - Belo Horizonte

PROPONENTE: Karina  Vieira  Alves  (Conselho  Estadual  de  Defesa dos  Direitos

Humanos - Conedh (Belo Horizonte))

PROPOSTA:

Proporcionar  a  realização  de  cinco  seminários  regionais  (Jequitinhonha/Mucuri,

Norte de Minas, Triângulo, Mata e Sul de Minas) para discutir a implementação da

política da população em situação de rua, instituída pela Lei nº 220.846, de 6/8/2013.

Público alvo: pessoas em situação de rua, ONG's, poder público, Ministério Público,

universidades e demais afeitos ao tema.

Número de participantes: 100 a 150 pessoas por seminário envolvendo de 500 a

700 pessoas.
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Valor: R$400.000,00

REDE: 4 - Rede de Desenvolvimento Social e Proteção

PROGRAMA: 11 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

EMENTA:

Encaminha sugestão de alteração da Ação 4203 - Promoção de Direitos Humanos

-, da proposta de revisão do PPAG 2012/2015 para o exercício 2014, para promover a

realização  de  cinco  seminários  regionais  (Jequitinhonha/Mucuri,  Norte  de  Minas,

Triângulo,  Mata  e  Sul  de  Minas)  para  discutir  a  implementação  da  política  de

população em situação de rua, instituída pela Lei nº 220.846, de 2013.

JUSTIFICAÇÃO:

O aumento do fenômeno: população de rua em cidades de médio porte, o pouco

conhecimento e debate acerca do tema e a quase inexistência de políticas públicas

voltadas para esse público aliados ao preconceito, propostas higienistas e aumento

de violência contra essas pessoas, são questões motivadoras da proposta.

Com a sanção da Lei nº 20.846, de 2013, torna-se necessário promover seminários

regionais para a implantação desta política como apresenta o art. 6º da referida lei "A

política estadual para população em situação de rua será implementada de forma

descentralizada e articulada com municípios e com entidades da sociedade civil que a

ela aderirem.".

Por  fim, em seminários e encontros anteriores com esse tema, foi  constatada a

necessidade de promover debates regionais para a efetivação desta política.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.988/2013

EVENTO:  Audiência  Pública  de  discussão  do  PPAG  -  Revisão  2014  -  por

Rede/Comissões - Belo Horizonte

PROPONENTE:  Tullio  Marques  Lopes  Filho  (Associação  Ambientalista  e  Soc

(Conceição do Mato Dentro))

PROPOSTA:

Inclusão dos moradores de comunidades tradicionais da Serra do Cipó no programa

"Bolsa Verde", medida a ser realizada e consignada após a titularização pleiteada em

outra proposta deste ciclo de revisão do PPAG.
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REDE: 5 - Rede de Desenvolvimento Econômico Sustentável

PROGRAMA:  109  -  PROTEÇÃO  DA  BIODIVERSIDADE  E  UNIDADES  DE

CONSERVAÇÃO

EMENTA:

Encaminha  sugestão  de  alteração  da  Ação  4560  -  Bolsa  Verde  -  Ampliação  e

Conservação  da  Cobertura  Vegetal  Nativa  -,  da  proposta  de  revisão  do  PPAG

2012/2015  para  o  exercício  2014,  para  atender  aos  moradores  de  comunidades

tradicionais da Serra do Cipó.

JUSTIFICAÇÃO:

As  comunidades  tradicionais,  moradoras  da  Serra  do  Cipó  desde  tempos

imemoriais, são importantes agentes na defesa e na conservação daquela região, de

bioma extremamente frágil. Dessa forma, por prestarem importante serviço ambiental,

é justo e adequado que acessem os recursos do Bolsa Verde.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.989/2013

EVENTO:  Audiência  Pública  de  discussão  do  PPAG  -  Revisão  2014  -  por

Rede/Comissões - Belo Horizonte

PROPONENTE:  Adriana  Cristina  Araújo  (Movimento  Mineiro  Pelos  Direit

(Barbacena))

PROPOSTA:

Implantação de Política Pública Estadual de Estímulo e Subsídio à substituição dos

veículos de tração humana e animal (carrinhos de catadores e carroças) por veículo

de tração motor - "Cavalo de Lata" (projeto de veículo desenvolvido no Rio Grande do

Sul).

REDE: 5 - Rede de Desenvolvimento Econômico Sustentável

PROGRAMA: 46 - QUALIDADE AMBIENTAL

EMENTA:

Encaminha  sugestão  de  alteração  da  Ação  1231  -  Redução  e  Valorização  de

Resíduos -, da proposta de revisão do PPAG 2012/2015 para o exercício 2014, para

implantação de política pública estadual de estímulo e subsídio à substituição dos

veículos de tração humana e animal (carrinhos de catadores e carroças) por veículo
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de tração motorizada.

JUSTIFICAÇÃO:

Municípios como São Paulo, Porto Alegre e Recife já proibiram veículos de tração

animal nas vias urbanas. Essa é uma questão de crueldade para com os animais e os

catadores/carroceiros e já  dispomos de tecnologia substitutiva, como o "cavalo de

latas", veículo com motor elétrico, desenvolvido por um engenheiro do Rio Grande do

Sul e que atende às necessidades de catadores e carroceiros.

O trânsito intenso, as condições a que os animais são submetidos (subnutrição,

barulho,  maus-tratos,  abandono)  e  a  precariedade  do  trabalho  dos  catadores  e

carroceiros já há muito não são toleradas pela população. Estamos em pleno século

XXI  e  precisamos  acabar  com  essas  práticas  arcaicas  de  exploração  humana  e

animal.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.990/2013

EVENTO:  Audiência  Pública  de  discussão  do  PPAG  -  Revisão  2014  -  por

Rede/Comissões - Belo Horizonte

PROPONENTE:

PROPOSTA:

Garantir  recursos  financeiros  na  ordem  de  R$4.000.000,00  para  aquisição  de

veículos  e  equipamentos  (impressoras,  computadores  etc)  para  a  proteção  social

especial, para atender 129 municípios.

REDE: 4 - Rede de Desenvolvimento Social e Proteção

PROGRAMA: 11 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

EMENTA:

Encaminha sugestão de alteração da Ação 4236 - Cofinanciamento de Serviços e

Benefícios  para  Municípios  na  Execução de Proteção Especial  -,  da  proposta  de

revisão do PPAG 2012/2015 para o exercício 2014, para garantir recursos financeiros

para aquisição de veículos  e  equipamentos  para  a  proteção social  especial,  para

atender a 129 municípios.

JUSTIFICAÇÃO:

É necessário que os municípios tenham a garantia de recursos para a aquisição de
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veículos que viabilizem a execução dos serviços de complexidade. Da mesma forma,

dotar os municípios de equipamentos básicos de informática para a melhor condução

dos trabalhos administrativos e finalísticos é de extrema relevância para o êxito desta

política.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.991/2013

EVENTO:  Audiência  Pública  de discussão do PPAG -  Revisão 2014 -  Rede de

Desenvolvimento Social e Proteção - Araçuaí

PROPONENTE:  Forlan  Souza  Freitas  (Câmara  Municipal  de  Águas  Formosas

(Águas Formosas))

PROPOSTA:

Implantação do Plug Minas na cidade de Águas Formosas. Destinação financeira

para implementação/construção do centro de referência da Juventude, no Município

de Águas Formosas. Valor: R$ 600.000,00

REDE: 4 - Rede de Desenvolvimento Social e Proteção

PROGRAMA: 23 - JOVENS MINEIROS PROTAGONISTAS

EMENTA:

Encaminha sugestão de alteração do Programa 23 - Jovens Mineiros Protagonistas

-,  da  proposta  de  revisão  do  PPAG  2012/2015  para  o  exercício  2014,  para  a)

implantação  do  Plug  Minas  no  Município  de  Águas  Formosas;  e  b)  destinação

financeira para implementação/construção do centro de referência da juventude, no

Município de Águas Formosas.

JUSTIFICAÇÃO:

O Plug Minas não pode ficar restrito à Capital. É necessário a sua regionalização

para que os jovens do interior também sejam atendidos pelo Plug Minas. Portanto,

proponho que seja implementado o Plug Minas na cidade de Águas Formosas, Vale

do Mucuri. As ações de políticas públicas para a juventude estão muito centralizadas

na capital.  É  necessário  que haja  a  interiorização  dos investimentos  em  espaços

físicos  e  ações  voltadas  para  a  juventude.  Para  tanto,  sugerimos  a  implantação

desses equipamentos, a fim de interiorização, no Vale do Mucuri, na cidade de Águas

Formosas.
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- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.992/2013

EVENTO:  Audiência  Pública  de  discussão  do  PPAG  -  Revisão  2014  -  por

Rede/Comissões - Belo Horizonte

PROPONENTE:  Ana  Lucia  Teodoro  Horbelt  (Escola  Estadual  Cândido  Portinari

(Belo Horizonte))

PROPOSTA:

Quero  sair  do  supermercado  e  trabalhar  novamente  na  educação.  Gostaria  de

retornar a lecionar nas escolas estaduais do município de Belo Horizonte, como já fiz

em outros tempos, tendo assegurado o direito ao transporte e a outros recursos.

REDE: 1 - Rede de Educação e Desenvolvimento Humano

PROGRAMA: 3 - MELHOR EMPREGO

EMENTA:

Encaminha sugestão de alteração do Programa 3 - Melhor Emprego -, da proposta

de revisão do PPAG 2012/2015 para o exercício 2014, para assegurar o direito ao

transporte e a outros recursos aos professores das escolas estaduais do Município de

Belo Horizonte.

JUSTIFICAÇÃO:

Meu esposo também leciona e lecionou na entidade Madre Tereza de Calcutá, no

bairro Jardim América, em BH. Também já trabalhei no laboratório do Biocor.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.993/2013

EVENTO:  Audiência  Pública  de  discussão  do  PPAG  -  Revisão  2014  -  por

Rede/Comissões - Belo Horizonte

PROPONENTE:  José  Henrique  Alves  Rosa  (Secretaria  de  Estado  de

Desenvolvimento Social (Belo Horizonte))

PROPOSTA:

Todos  os  projetos  que  não  tem  participação  dos  órgãos  de  estado

(intersetorialidade)  estão  fadados  ao  fracasso;  os  demais  atores:  prefeitura,

vereadores, ONG's, técnicos, educadores e principalmente os que estão preocupados

com a política juvenil.
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REDE: 4 - Rede de Desenvolvimento Social e Proteção

PROGRAMA: 11 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

EMENTA:

Encaminha sugestão de alteração do Programa 11 - Assistência Social e Direitos

Humanos -, da proposta de revisão do PPAG 2012/2015 para o exercício 2014, para

promover a intersetorialidade, no âmbito da política juvenil, entre todos os órgãos do

Estado e a interação com os demais atores: prefeituras, vereadores, ONG's, técnicos,

educadores.

JUSTIFICAÇÃO:

Não adiante fazer política de cima para baixo, já está provado que se não houver

escuta com os governos e nos municípios, a história está aí para provar que são

programas de elite e que terão vida curta; pois não tem participação popular.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.994/2013

EVENTO:  Audiência  Pública  de  discussão  do  PPAG  -  Revisão  2014  -  por

Rede/Comissões - Belo Horizonte

PROPONENTE:  Fabio  Dias  dos  Santos  (União  da  Cooperativa  de  Agricultura

Familiar - UNICAFGS (Montes Claros)) / José Antônio Alves dos Santos (Instituição

não  informada)  /  Adriana  Santos  Nascimento  Pereira  (Federação  dos  Trab.  na

Agricultura de M. Gerais - FETAEMG (Belo Horizonte))

PROPOSTA:

Restauração da Ação 4080- Apoio ao Extrativismo no Norte de Minas

Regionalização: Norte de Minas

Meta física: 6 associações/ cooperativas

Meta financeira: R$ 300.000,00 (trezentos mil reais)

Regionalização: Estadual

Meta física: 0

Meta financeira: 0

REDE: 7 - Rede de Desenvolvimento Rural

PROGRAMA:  161  -  DESENVOLVIMENTO  SUSTENTÁVEL  DA AGRICULTURA

FAMILIAR
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EMENTA:

Encaminha sugestão de alteração do Programa 161- Desenvolvimento Sustentável

da Agricultura Familiar -, da proposta de revisão do PPAG 2012/2015 para o exercício

2014, para restauração da Ação 4080 - Apoio ao Extrativismo no Norte de Minas.

JUSTIFICAÇÃO:

Incluída por emenda popular em 2011, para execução em 2012 e 2013 esta ação foi

excluída sem razão convincente, mesmo tendo sido executada pela Secretaria de

Agricultura, Pecuária e Abastecimento - SEAPA, em 2012 e 2013.

Falar  em  extrativismo  mineiro  é  remeter  a  diversas  visões  e  ações  que  esta

temática  significa  para  os  povos  e  comunidades  tradicionais  que  historicamente

sobrevivem  da  prática  extrativista  de  forma  sustentável  nos  biomas  cerrado  e

caatinga.

Vale  ressaltar  ainda,  a  importante  contribuição  das  organizações  locais  dessas

comunidades para  o  fortalecimento  dos  associatismo,  cooperativismo,  geração  de

renda, inclusão social e preservação ambiental. Assim sendo, torna-se fundamental

que a Ação 4080 de apoio á projetos de incentivo ao agro extrativismo do pequi,

macaúba e demais frutos e produtos do cerrado mineiro, seja não apenas restaurada,

mas que mantenha o valor de R$ 300.000,00, no PPAG 2012/2015 do Estado.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.995/2013

EVENTO:  Audiência  Pública  de  discussão  do  PPAG  -  Revisão  2014  -  por

Rede/Comissões - Belo Horizonte

PROPONENTE: Celso Penna Fernandes Júnior (Procuradoria-Geral de Justiça do

Estado de MG (Belo Horizonte))

PROPOSTA:

alterar a finalidade a ação 2121, pertencente ao Programa 025 - Cultivar, Nutrir e

Educar - passando para a seguinte redação: Suprir TOTALMENTE as necessidades

nutricionais  dos  alunos  das  escolas  públicas  estaduais  de  educação  básica,  de

acordo  com  o  tempo  de  permanência  na  escola,  a  fim  de  garantir  o  acesso  à

alimentação  saudável  e  adequada  e  contribuir  para  a  formação  de  bons  hábitos

alimentares.
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REDE: 4 - Rede de Desenvolvimento Social e Proteção

PROGRAMA: 25 - CULTIVAR, NUTRIR E EDUCAR

EMENTA:

Encaminha sugestão de alteração da finalidade da Ação 2121 - Alimentação Escolar

-, da proposta de revisão do PPAG 2012/2015 para o exercício 2014, para a seguinte

redação: "suprir TOTALMENTE as necessidades nutricionais dos alunos das escolas

públicas estaduais de educação básica, de acordo com o tempo de permanência na

escola, a fim de garantir o acesso à alimentação saudável e adequada e contribuir

para a formação de bons hábitos alimentares".

JUSTIFICAÇÃO:

A alteração na finalidade da ação justifica-se pela necessidade de atendimento da

demanda nutricional dos alunos das escolas públicas estaduais da educação básica

que permanecem em tempos diferenciados na escola, possibilitando a alimentação

adequada e o desenvolvimento de hábitos saudáveis de alimentação, considerando a

adequação do cardápio para atendimento às crianças com demanda de alimentos

especiais, devido a doenças específicas, como o diabetes. O art. 14 da Resolução

MEC/FNDE/CD  nº  26,  de  17/6/2013,  ressalta  a  elaboração  dos  cardápios  de

alimentação escolar,  com a utilização de gêneros alimentícios básicos, de modo a

respeitar  as referências nutricionais,  os hábitos alimentares, a cultura alimentar da

localidade e pautar-se na sustentabilidade, sazonalidade e diversificação agrícola da

região  e  na  alimentação  saudável  e  adequada.  Os  incisos  I  a  VI  ressaltam  as

necessidades nutricionais e o tempo de permanência na escola, Já o §5º, inciso VI,

dispõe que os cardápios deverão atender aos alunos com necessidades nutricionais

específicas, tais como doença cardíaca, diabetes, hipertensão, anemias, alergias e

intolerâncias alimentares, dentre outras.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.996/2013

EVENTO:  Audiência  Pública  de  discussão  do  PPAG  -  Revisão  2014  -  por

Rede/Comissões - Belo Horizonte

PROPONENTE: Celso Penna Fernandes Júnior (Procuradoria-Geral de Justiça do

Estado de MG (Belo Horizonte)) / Simone Magalhães Ribeiro (Secretaria Municipal de
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Educação (Guidoval))

PROPOSTA:

Ação - Apoio aos municípios para a universalização da educação infantil.

Finalidade:  Disponibilizar  recurso humanos, técnicos, materiais e financeiros aos

municípios, de forma a garantir a universalização da educação infantil.

Produto: município atendido.

Unidade orçamentária: Secretaria de Estado de Educação.

Regionalização: Estadual

Meta física 2014: 422

Meta financeira 2014: R$21.100.000

Meta física 2015: 849

Meta financeira:  R$42.450.000 Proposta 67: Construção de escola de educação

infantil no município de Guidoval.

REDE: 1 - Rede de Educação e Desenvolvimento Humano

PROGRAMA:  233  -  COOPERAÇÃO  ESTADO  E  MUNICÍPIO  NA  ÁREA

EDUCACIONAL

EMENTA:

Encaminha  sugestão  de  alteração  do  Programa  233  -  Cooperação  Estado  e

Município na Área Educacional -, da proposta de revisão do PPAG 2012/2015 para o

exercício  2014,  para  restauração  da  Ação  -  Apoio  aos  municípios  para  a

universalização da educação infantil -, e construção de escola de educação infantil no

Município de Guidoval.

JUSTIFICAÇÃO:

Essa ação foi excluída para o ano de 2014, com a justificativa de não previsão de

alocação orçamentária com recursos para 2014. Porém, no PPAG 2012-2015 havia a

previsão de metas físicas e financeiras para os anos de 2014 e 2015.

Ressalta-se  a  importância  da  manutenção  dessa  ação,  considerando-se  a

obrigatoriedade da universalização do atendimento escolar, até 2016, às crianças a

partir dos 4 anos de idade.

Conforme a Emenda Constitucional nº 59/2009, que promove a alteração no art.

208, inciso I, a educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade,
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assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso

na  idade  própria.  Ademais,  o  art.  4º,  inciso  I,  da  Lei  12.796/2013  estabelece  a

educação básica obrigatória  e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade.  Proposta 67:

Nosso município necessita  de  uma escola  de  educação infantil  devido  à  falta  de

espaço físico para trabalharmos de forma mais adequada com nossas crianças, com

isso podendo oferecer uma educação de qualidade.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.997/2013

EVENTO:  Audiência  Pública  de  discussão  do  PPAG  -  Revisão  2014  -  por

Rede/Comissões - Belo Horizonte

PROPONENTE: Celso Penna Fernandes Júnior (Procuradoria-Geral de Justiça do

Estado de MG (Belo Horizonte))

PROPOSTA:

Ação: Rede de Acompanhamento Social nas Escolas.

Finalidade: Promover o acompanhamento social nas escolas, de forma integrada

aos Centros de Referência de Assistência Social - Cras - e ao Programa Saúde da

Família - PSF.

Unidade orçamentária: Secretaria de Estado de Educação.

Produto: escola assistida.

Regionalização: Estadual.

Meta física 2014: 2

Meta financeira 2014: R$200.000

Meta física 2015: 2

Meta financeira 2015: R$200.000

REDE: 1 - Rede de Educação e Desenvolvimento Humano

PROGRAMA: 15 - EDUCAÇÃO PARA CRESCER

EMENTA:

Encaminha sugestão de alteração do Programa 15 - Educação para Crescer -, da

proposta de revisão do PPAG 2012/2015 para o exercício 2014, para restauração da

Ação "Rede de Acompanhamento Social nas Escolas".

JUSTIFICAÇÃO:
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A ação foi excluída para o ano de 2014, com a justificativa de que a ação será

executada em ações já existentes  da Secretaria  de  Estado de Educação.  Porém,

ressalta-se  a  importância  de  manutenção  da  referida  ação,  com  o  objetivo  de

fomentar a interlocução entre os  gestores da educação,  da saúde,  da assistência

social,  dentre  outros,  visando  ao  desenvolvimento  de  ações  integradas  e  de

agilização do atendimento à demandas que afetam a situação escolar das crianças e

adolescentes. assim, torna-se necessário promover a interlocução em rede em prol

da  solução  de  questões  que  afetam  o  desenvolvimento  da  aprendizagem  do

educando e a melhoria da qualidade da educação.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.998/2013

EVENTO:  Audiência  Pública  de  discussão  do  PPAG  -  Revisão  2014  -  por

Rede/Comissões - Belo Horizonte

PROPONENTE: Eduardo Antônio Arantes do Nascimento (Federação dos Trab. na

Agricultura de M. Gerais - FETAEMG (Belo Horizonte))

PROPOSTA:

Ampliar o recurso previsto para a Feira Estadual de Agricultura Familiar - Agriminas,

para R$500.000,00.

REDE: 7 - Rede de Desenvolvimento Rural

PROGRAMA:  161  -  DESENVOLVIMENTO  SUSTENTÁVEL  DA AGRICULTURA

FAMILIAR

EMENTA:

Encaminha sugestão de ampliação de recurso para a Ação 4086 - Feira Estadual de

Agricultura Familiar - Agriminas -, da proposta de revisão do PPAG 2012/2015 para o

exercício 2014.

JUSTIFICAÇÃO:

A Agriminas já se consolidou como um importante instrumento de fomento para a

comercialização da agricultura familiar.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.999/2013

EVENTO:  Audiência  Pública  de  discussão  do  PPAG  -  Revisão  2014  -  por
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Rede/Comissões - Belo Horizonte

PROPONENTE: José Sebastião Souza de Jesus (Câmara Municipal de Francisco

Badaró (Francisco Badaró)) / Claudilene da Costa Ramalho (Pastoral dos Migrantes

(Araçuaí)) / Elita do Nascimento Pereira (Sindicato dos Produtores Rurais de Rubim

(Rubim)) / Amarildo Pires de Oliveira (Câmara Municipal de Águas Formosas (Águas

Formosas))  / Ronildo Vaqueiro Guimarães (Câmara Municipal de Águas Formosas

(Águas Formosas)) / Nelma Aparecida Souza Ferreira (Instituição não informada) /

Maria  Angelica  de  Oliveira  (Instituição  não  informada)  /  Rogério  Leonor  Neves

(Universidade Federal de Alfenas - UNIFAL (Alfenas))

PROPOSTA:

Necessidade de incrementar recursos financeiros  da ordem de R$ 1.500.000,00

(Um milhão e quinhentos mil  reais) para o projeto de fortalecimento da agricultura

familiar para o abastecimento alimentar. Melhoramento da infra estrutura do Mercado

Municipal da Região de Francisco Badaró- Valor: R$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais)

Aquisição de micro-trator para a região de Francisco Badaró, com valor estimado de

R$ 23.000,00 (Vinte  e  três  mil  reais)  e  equipamentos com valor  estimado de R$

7.000,00 (Sete mil reais). Aquisição de veículo para a Secretaria da Agricultura de

Francisco Badaró, com valor estimado de R$ 30.000,00 (Trinta mil reais).. Aumento

do recurso direcionado ao fortalecimento da agricultura familiar. Disponibilização de

kits  de  irrigação  para  horticultores  familiares  do  Município  de  Virgem  da  Lapa,

composto por telas, madeiras, caixas, conexões, mangueiras, bem como perfuração

de poços artesianos e construção de barraginhas Fortalecer as políticas públicas da

agricultura familiar: Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE e Programa

de Aquisição de Alimentos - PAA. Terra e água para todos. Aquisição de veículo para

transporte  de  mercadorias  rurais,  para  melhorar  o  abastecimento  alimentar  no

Município de Águas Formosas, no âmbito do Programa de Aquisição de Alimentos-

PAA.  Proporcionar  a  qualidade  dos  alimentos  produzidos  na  região  de  Águas

Formosas, capacitação, emissão de alvará sanitário, com recursos no valor de R$

30.000,00 (trinta mil reais)  Fortalecer a agricultura familiar,  qualificar os produtores

familiares, priorizando o abastecimento da rede pública de ensino e o programa de

produção  agrícola  familiar  na  região  do  município  de  Águas  Formosas.  Ajuda  à
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agricultura familiar na região de Paraguaçu. Ampliar o Programa 25- Cultivar, nutrir e

educar, para a região Sul de Minas. Ampliar o Programa 25 para todo o Estado e, em

especial, para a região Sul de Minas. Fomentos de programas, como o Programa de

Aquisição de Alimentos- PAA e o Programa Nacional de Aquisição Escolar-PNAE. De

forma,  especial,  em  Paraguaçu,  sugere-se  a  implantação  de  estrutura  para

processamento do marolo, fruto importantíssimo para o município, pelo valor cultural,

econômico e social.

Apoio às associações rurais do município de Paraguaçu, por meio da aquisição de

máquinas agrícolas, trator plantadeira, grade, arado, bem como máquinas para fazer

e misturar rações para o gado leiteiro

REDE: 4 - Rede de Desenvolvimento Social e Proteção

PROGRAMA: 25 - CULTIVAR, NUTRIR E EDUCAR

EMENTA:

Encaminha sugestão de alteração da Ação 1218 -  Fortalecimento da Agricultura

Familiar para o Abastecimento Alimentar, da proposta de revisão do PPAG 2012/2015

para o exercício 2014, para: a) aumento de recursos financeiros e fortalecimento do

Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - e Programa de Aquisição de

Alimentos  -  PAA;  b)  melhoramento  da  infra  estrutura  do  Mercado  Municipal  de

Francisco  Badaró;  c)  aquisição  de  microtrator  e  equipamentos  para  a  região  de

Francisco  Badaró;  c)  aquisição  de  veículo  para  a  Secretaria  da  Agricultura  de

Francisco  Badaró;  d)  disponibilização  de  "kits"  de  irrigação  para  horticultores

familiares  do  Município  de  Virgem  da  Lapa,  bem  como  perfuração  de  poços

artesianos e construção de barraginhas; e) aquisição de veículo para transporte de

mercadorias rurais, para melhorar o abastecimento alimentar no Município de Águas

Formosas; f) capacitação e emissão de alvará sanitário para proporcionar a qualidade

dos alimentos produzidos na região de Águas Formosas; g) qualificar os produtores

familiares, priorizando o abastecimento da rede pública de ensino e o programa de

produção agrícola familiar na região do Município de Águas Formosas; g) ajuda à

agricultura familiar na região de Paraguaçu; h) ampliar o Programa 25 - Cultivar, nutrir

e  educar,  para  todo  o  Estado  e,  em  especial,  para  a  região  Sul  de  Minas;  i)

implantação de estrutura para processamento do marolo em Paraguaçu pelo valor
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cultural,  econômico e social para o município; e j)  apoio às associações rurais do

Município  de  Paraguaçu,  por  meio  da  aquisição  de  máquinas  agrícolas,  trator

plantadeira, grade, arado, bem como máquinas para fazer e misturar rações para o

gado leiteiro.

JUSTIFICAÇÃO:

Os recursos destinados ao projeto em 2013 foram de R$ 1.600.000,00, atendendo a

mais  de  1.300  agricultores  familiares.  Em  2012  os  recursos  foram  de  R$

1.000.000,00, atendendo a mais de 1.000 agricultores. ELIMINADO. O melhoramento

da infra-estrutura do mercado e de seu entorno irá propiciar melhores condições aos

agricultores  para comercializar  e apresentar  seus produtos.  A aquisição do micro-

trator, com alguns implementos, trará grandes benefícios ELIMINADO. É necessário a

aquisição de um veículo, uma vez que as nossas comunidades são muitos distantes a

pé  e  ELIMINADO.  A agricultura  familiar  é  o  principal  instrumento  de  controle  da

pobreza rural e da migração forçada. Embora seja indispensável o fortalecimento da

agricultura familiar estão previsto no orçamento recursos de apenas R$ 61.420,00,

para os Vales do Jequitinhonha e Mucuri. Como existe nesta região um expressivo

número de agricultores familiares é importante que este recurso seja aumentado. Os

produtores rurais de baixa renda não tem condições financeiras de implementarem o

investimento em irrigação. Não há possibilidade em falar de "Brasil sem Miséria", sem

falar  em  reforma  agrária,  ou  seja,  terra  e  água  para  todos.  Não  adianta  criar

programas como: Programa Nacional  de  Desenvolvimento  da  Agricultura  Familiar-

Pronaf,  PNAE,  PAA e habitação rural,  se os agricultores  não possuem terra para

implantar os programas. Tendo em vista que o município de Águas Formosas trabalha

com recursos de R$ 604 mil reais, referentes ao Programa de Aquisição de Alimentos

da  Agricultura  Familiar,  com  o  qual  o  governo  federal  beneficia  mais  de  150

agricultores familiares locais, um dos principais problemas é relativo à precariedade

no transporte  das  mercadorias  rurais,  afetando assim  o  desenvolvimento  local.  O

Sistema  de  Inspeção  Municipal  (SIM)  de  Águas  Formosas  foi  criado  este  ano

necessitamos  de  capacitação  aos  profissionais  envolvidos,  material  de  apoio,

equipamentos,  material  gráfico  para  conseguirmos  assom,  um  real  poder  de

fiscalização aos produtos produzidos em nossa região, proporcionando uma melhor
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qualidade de vida e promoção de hábitos alimentares saudáveis. Águas Formosas é

um  município  com  grande  área  rural,  sendo  sua  principal  renda  a  agropecuária,

necessitando  assim,  ELIMINADO.  Os  moradores  da  zona  rural  estão  deixando o

campo para morar na cidade pois não têm condições de trabalho. O Sul de Minas

também possui o direito a alimentação violado. (eliminado). O Sul de Minas também

possui  casos de violação do direito humano à alimentação saudável,  adequada e

solidária,  possuindo  uma  grande  rede  educacional  que  necessita  de  cobertura.

Enquanto outras áreas possuem problemas com desnutrição, o Sul de Minas enfrenta

altos índices de obesidade e observa-se ainda grande desperdício de alimentos. É

necessário promover a intersetorialidade entre as secretarias. Aproximar o produtor

do  consumidor  final,  gerando  mais  renda  no  campo,  levando  produtos  de  maior

qualidade  ao  consumidor.  A atividade  agroindustrial  nas  associações  pode  ainda

promover  a  diversificação  das  atividades,  minimizando  os  efeitos  das  crises  de

grandes culturas, como o café, podendo ainda serem utilizados os sindicatos rurais

como  agentes  interlocutores  nestes  processos.  As  associações  de  agricultores

familiares  não  tem  renda  para  comprar  as  maquinas  para  que  seus  associados

possam trabalhar e sendo os mesmos carentes é necessário o apoio solicitado.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.000/2013

EVENTO:  Audiência  Pública  de  discussão  do  PPAG  -  Revisão  2014  -  por

Rede/Comissões - Belo Horizonte

PROPONENTE:  Adriana  Santos  Nascimento  Pereira  (Federação  dos  Trab.  na

Agricultura de M. Gerais - FETAEMG (Belo Horizonte))

PROPOSTA:

Retornar com a Ação "Adequação Socioeconômica e Ambiental de Propriedades

Rurais" para o programa estruturador 028.

REDE: 7 - Rede de Desenvolvimento Rural

PROGRAMA: 28 - SUSTENTABILIDADE E INFRAESTRUTURA NO CAMPO

EMENTA:

Encaminha  sugestão  de  alteração  do  Programa  28  -  Sustentabilidade  e

Infraestrutura  no  Campo  -,  da  proposta  de  revisão  do  PPAG  2012/2015  para  o
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exercício 2014, para restaurar a Ação "Adequação Socioeconômica e Ambiental de

Propriedades Rurais".

JUSTIFICAÇÃO:

A  ação  é  a  principal  do  programa  estruturador  028  -  Sustentabilidade  e

Infraestrutura no Campo).

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.001/2013

EVENTO:  Audiência  Pública  de  discussão  do  PPAG  -  Revisão  2014  -  por

Rede/Comissões - Belo Horizonte

PROPONENTE: Guilherme Gonçalves Teixeira (Federação dos Trab. na Agricultura

de M. Gerais - FETAEMG (Belo Horizonte))

PROPOSTA:

Restauração da Ação 4087- Cadastro de Agroindústria de Pequeno Porte

REDE: 7 - Rede de Desenvolvimento Rural

PROGRAMA:  161  -  DESENVOLVIMENTO  SUSTENTÁVEL  DA AGRICULTURA

FAMILIAR

EMENTA:

Encaminha sugestão de alteração do Programa 161 - Desenvolvimento Sustentável

da Agricultura Familiar, da proposta de revisão do PPAG 2012/2015 para o exercício

2014, para restauração da Ação 4087- Cadastro de Agroindústria de Pequeno Porte.

JUSTIFICAÇÃO:

Esta ação é fundamental para incentivar a formalização da agroindústria familiar, no

âmbito da Lei 19.476/2011. O cadastramento de agroindústrias de pequeno porte,

realizado pelo Instituto Mineiro de Agropecuária- IMA, contribui para que a agricultura

familiar  cumpra  a  legislação  sanitária  de  produção  de  alimentos,  atendendo  aos

mercados  de  compras  governamentais  de  alimentos  (Programa  Nacional  de

Alimentação  Escolar-  PNAE,  Programa  de  Aquisição  de  Alimentos-  PAA,  entre

outros).

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.002/2013

EVENTO:  Audiência  Pública  de  discussão  do  PPAG  -  Revisão  2014  -  por
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Rede/Comissões - Belo Horizonte

PROPONENTE:  Fabio  Dias  dos  Santos  (União  da  Cooperativa  de  Agricultura

Familiar - UNICAFGS (Montes Claros))

PROPOSTA:

Inclusão da ação "Incentivo ao Desenvolvimento da Aquicultura no Estado de Minas

Gerais".

Meta financeira: R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)

REDE: 7 - Rede de Desenvolvimento Rural

PROGRAMA: 169 - DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGÓCIO MINEIRO

EMENTA:

Encaminha  sugestão  de  alteração  do  Programa  169  -  Desenvolvimento  do

Agronegócio Mineiro -, da proposta de revisão do PPAG 2012/2015 para o exercício

2014, para inclusão da ação "Incentivo ao Desenvolvimento da Aquicultura no Estado

de Minas Gerais".

JUSTIFICAÇÃO:

A aquicultura é uma atividade de grande potencial em Minas Gerais.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.003/2013

EVENTO:  Audiência  Pública  de  discussão  do  PPAG  -  Revisão  2014  -  por

Rede/Comissões - Belo Horizonte

PROPONENTE: Diogo Mello Brazioli (Estudantes pela Liberdade (Belo Horizonte))

PROPOSTA:

Emenda  ao  PPAG  para  exclusão  da  Ação  4129  -  Melhoria  da  Qualidade  e

Competitividade do Café. Não sendo possível o cancelamento, propomos a máxima

redução das metas físicas e financeiras da ação.

REDE: 7 - Rede de Desenvolvimento Rural

PROGRAMA: 169 - DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGÓCIO MINEIRO

EMENTA:

Encaminha  sugestão  de  exclusão  da  Ação  4129  -  Melhoria  da  Qualidade  e

Competitividade  do  Café  -,  da  proposta  de  revisão  do  PPAG  2012/2015  para  o

exercício 2014, ou a máxima redução de suas metas físicas e financeiras.
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JUSTIFICAÇÃO:

Não é de competência do Estado se envolver em questões mercadológicas como

aprimoramento de produtos. Essa responsabilidade é da iniciativa privada, pois esta

possui  recursos  suficientes  para  a  realização  desse  aprimoramento,  sem  haver

necessidade de alocação de verba pública nesta situação.

Além disso, é sabido que a produção de café em Minas é liderada por grandes

latifúndios,  evidenciando  que,  através  dessa  ação,  estaria  ocorrendo  um  clara

transferência de renda do mais pobre para o mais rico,  uma vez que os maiores

beneficiados com essa medida são os grandes produtores de café.

Por fim, os recursos destinados à ação podem ser melhor alocados pelo próprio

cidadão  mineiro,  e  por  isso  propomos  a  supressão  ou  diminuição  tanto  dessa

despesa quanto da receita.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.004/2013

EVENTO:  Audiência  Pública  de  discussão  do  PPAG  -  Revisão  2014  -  por

Rede/Comissões - Belo Horizonte

PROPONENTE: Diogo Mello Brazioli (Estudantes pela Liberdade (Belo Horizonte))

PROPOSTA:

Emenda ao PPAG para  exclusão da Ação 4086 -  Feira  Estadual  de Agricultura

Familiar  -  Agriminas.  Não  sendo  possível  o  cancelamento,  propomos  a  máxima

redução das metas físicas e financeiras da ação.

REDE: 7 - Rede de Desenvolvimento Rural

PROGRAMA:  161  -  DESENVOLVIMENTO  SUSTENTÁVEL  DA AGRICULTURA

FAMILIAR

EMENTA:

Encaminha sugestão de exclusão da Ação 4086 -  Feira  Estadual  de Agricultura

Familiar - Agriminas -, da proposta de revisão do PPAG 2012/2015 para o exercício

2014, ou a máxima redução de suas metas físicas e financeiras.

JUSTIFICAÇÃO:

A Feira da Agricultura Familiar é um evento realizado pelo Governo de Minas para

divulgar os produtos agropecuários. Sendo custeada por recursos correntes (que são,
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em sua maior parte, oriundos de tributos).

Devemos ressaltar que uma feira como a Agriminas não está incluída na definição

de "bens públicos" que é utilizada para justificar a provisão estatal. A Agriminas pode

ser completamente custeada pelo setor privado, sem subsídios.

Os recursos destinados à ação podem ser melhor alocados pelo próprio cidadão

mineiro, e por isso propomos a supressão ou diminuição tanto da despesa quanto da

receita.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.005/2013

EVENTO:  Audiência  Pública  de  discussão  do  PPAG  -  Revisão  2014  -  por

Rede/Comissões - Belo Horizonte

PROPONENTE:  Adriana  Cristina  Araújo  (Movimento  Mineiro  Pelos  Direit

(Barbacena))

PROPOSTA:

Re-estruturação física da Delegacia de Proteção à Fauna de Minas Gerais.

Meta financeira: R$10.000.000,00 para o biênio 2014-2015.

Meta física: unidade estruturada.

REDE: 3 - Rede de Defesa e Segurança

PROGRAMA: 21 - GESTÃO INTEGRADA DE DEFESA SOCIAL

EMENTA:

Encaminha sugestão de alteração da Ação 1111 - Delegacia Modelo -, da proposta

de revisão do PPAG 2012/2015 para o exercício 2014, para reestruturação física da

Delegacia de Proteção à Fauna de Minas Gerais.

JUSTIFICAÇÃO:

A Delegacia  de  Proteção  à  Fauna  foi  criada  pelo  Governador  Anastasia  em

fevereiro  de  2013  e  se  mantém  em  funcionamento  ainda  de  forma  precária,

carecendo  de  equipamentos  de  toda  ordem,  incluindo  veículos  que  permitam  a

atuação das equipes em serviço, sendo essa a justificativa para a presentação de

nossa proposta.

- À Comissão de Participação Popular.
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PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.006/2013

EVENTO:  Audiência  Pública  de discussão do PPAG -  Revisão 2014 -  Rede de

Desenvolvimento Rural + Cultivar, Nutrir e Educar -Paraguaçu

PROPONENTE: Jadir  Aparecido de Carvalho (Prefeitura Municipal de Paraguaçu

(Paraguaçu))

PROPOSTA:

Implantação de patrulhas  rurais  na  região  de  Paraguaçu.  A proposta  é  que  se

intensifique  a  aplicação  de  recursos  para  a  instalação  das  patrulhas  rurais  de

policiamento, reforçando o quadro de policias nas cidades com equipes específicas

para o campo, priorizando o trabalho preventivo e patrulhas frequentes no município

de  Paraguaçu,  pois  o  homem  do  campo  vem,  cada  dia  mais,  sendo  exposto  à

violência, vendo suas propriedades serem saqueadas e, sua segurança, ameaçada.

REDE: 3 - Rede de Defesa e Segurança

PROGRAMA: 21 - GESTÃO INTEGRADA DE DEFESA SOCIAL

EMENTA:

Encaminha sugestão de alteração da Ação 1287 - Segurança Rural, da proposta de

revisão do PPAG 2012/2015 para o exercício 2014, para implantação de patrulhas

rurais na região de Paraguaçu.

JUSTIFICAÇÃO:

O  campo  está  completamente  desprovido  de  segurança.  O  efetivo  policial  das

cidades  mal  atende  às  ocorrências  urbanas,  sendo  as  propriedades  rurais  alvos

fáceis. O ladrões veem as propriedades rurais, além da certeza da impunidade, como

locais com equipamentos de valor considerável e fáceis de serem passados adiante.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.007/2013

EVENTO:  Audiência  Pública  de  discussão  do  PPAG  -  Revisão  2014  -  por

Rede/Comissões - Belo Horizonte

PROPONENTE: Juliano Torres (Estudantes pela Liberdade (Belo Horizonte))

PROPOSTA:

Emenda ao PPAG para exclusão da Ação 4132 - Feira Agropecuária Superagro.

Não sendo possível o cancelamento, propomos a máxima redução das metas físicas
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e financeiras.

REDE: 7 - Rede de Desenvolvimento Rural

PROGRAMA: 169 - DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGÓCIO MINEIRO

EMENTA:

Encaminha sugestão de exclusão da Ação 4132 - Feira Agropecuária Superagro -,

da proposta de revisão do PPAG 2012/2015 para o exercício 2014,  ou a máxima

redução de suas metas físicas e financeiras.

JUSTIFICAÇÃO:

A Feira Superagro é um evento de grandes proporções realizado pelo Governo de

Minas para divulgar os produtos da Agroindústria.  A Ação subsidia o grande setor

agropecuário. Sendo custeada por recursos correntes (que são, em sua maior parte,

oriundos de tributos) a Superagro gera uma transferência de renda dos setores mais

pobres para os setores mais ricos da população.

Devemos ressaltar que uma feira como a Superagro não está incluída na definição

de "bens públicos" que é utilizada para justificar a provisão estatal. A Superagro pode

ser completamente custeada pelo setor privado, sem subsídios.

Os recursos destinados à ação podem ser melhor alocados pelo próprio cidadão

mineiro, e por isso propomos a supressão ou diminuição tanto da despesa quanto da

receita.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.008/2013

EVENTO:  Audiência  Pública  de  discussão  do  PPAG  -  Revisão  2014  -  por

Rede/Comissões - Belo Horizonte

PROPONENTE:

PROPOSTA:

Restauração da Ação 4353 - Apoio à Cadeia Produtiva dos Queijos Artesanais.

REDE: 7 - Rede de Desenvolvimento Rural

PROGRAMA: 217 - SEGURANÇA DE ALIMENTOS

EMENTA:

Encaminha sugestão de alteração do Programa 217 - Segurança de Alimentos -, da

proposta de revisão do PPAG 2012/2015 para o exercício 2014, para restauração da
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Ação 4353 - Apoio à Cadeia Produtiva dos Queijos Artesanais.

JUSTIFICAÇÃO:

Ação incluída por Emenda Popular e fundamental para a consolidação formal da

cadeia produtiva dos queijos artesanais.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.009/2013

EVENTO:  Audiência  Pública  de  discussão  do  PPAG  -  Revisão  2014  -  por

Rede/Comissões - Belo Horizonte

PROPONENTE: Ana Carolina Gusmão da Costa (Escritório de Direitos Humanos de

Minas Gerais (Belo Horizonte))

PROPOSTA:

Interiorização dos atendimentos nos casos de violações de direitos humanos de

indivíduos  ou  grupos  socialmente  vulneráveis,  em  especial  de  comunidades

tradicionais, prestados pelo Escritório de Direitos Humanos. Para tanto, a proposta

solicita  acréscimo  das  metas  física  e  financeira  da  ação  4554:  de  100  pessoas

atendidas e de R$200.000,00.

REDE: 4 - Rede de Desenvolvimento Social e Proteção

PROGRAMA:  162  -  DESENVOLVIMENTO  DAS  POLITICAS  DE  DIREITOS

HUMANOS

EMENTA:

Encaminha sugestão de alteração da Ação 4554 -  Apoio  a Inclusão Social  dos

Grupos e Indivíduos Vulneráveis e Historicamente Discriminados -, da proposta de

revisão  do  PPAG  2012/2015  para  o  exercício  2014,  para  interiorização  dos

atendimentos nos casos de violações de direitos humanos de indivíduos ou grupos

socialmente vulneráveis,  em especial  de comunidades tradicionais,  prestados pelo

Escritório de Direitos Humanos.

JUSTIFICAÇÃO:

O Escritório  de  Direitos  Humanos é um programa vinculado à  Subsecretaria  de

Direitos Humanos da Sedese, criado pelo Decreto nº 43.685/03, que se destina a

prestar serviços de educação, pesquisa e assessoria jurídica em direitos humanos.

Entre suas atividades, destacam-se: formação profissional estudantil e formação dos
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defensores de direitos humanos, orientações e formulações de pareceres jurídicos,

auxílio na organização e estruturação de entidades da sociedade civil relacionadas ao

tema e articulação da rede de direitos humanos. Por se tratar de um programa que

atende todo o Estado e de forma a garantir a capilaridade do serviço, é necessário

aumento de seu orçamento.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.010/2013

EVENTO:  Audiência  Pública  de discussão do PPAG -  Revisão 2014 -  Rede de

Atenção à Saúde - Montes Claros

PROPONENTE: Antônio Augusto Coelho Tavares (Conselho Municipal Antidrogas -

Comad (Montes Claros))

PROPOSTA:

Implantar Centro de Internação de Adolescentes com o objetivo de abrigar aqueles

que tenham cometido ato infracional em Montes Claros.

REDE: 3 - Rede de Defesa e Segurança

PROGRAMA: 20 - INFRAESTRUTURA DE DEFESA SOCIAL

EMENTA:

Encaminha  sugestão  de  alteração  da  Ação  1206  -  Modernização  do  Sistema

Socioeducativo -, da proposta de revisão do PPAG 2012/2015 para o exercício 2014,

para  implantar  Centro  de  Internação  de  Adolescentes  em  Montes  Claros,  com  o

objetivo de abrigar aqueles que tenham cometido ato infracional.

JUSTIFICAÇÃO:

É importante a implantação de um CIA para a cidade de Montes Claros para trazer

tranquilidade  para  as  escolas  e  sociedade  em  geral,  resgatando  o  respeito  nas

instituições educacionais, responsabilizando os adolescentes pelos seus atos.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.011/2013

EVENTO:  Audiência  Pública  de  discussão  do  PPAG  -  Revisão  2014  -  por

Rede/Comissões - Belo Horizonte

PROPONENTE: Andrea Mismotto Carelli (Instituição não informada)

PROPOSTA:
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Proporcionar  proteção e atendimento especializado e regionalizado a crianças e

adolescentes e seus familiares  ameaçados de morte em virtude de envolvimento,

vitimação ou testemunho em ato delituoso.

REDE: 4 - Rede de Desenvolvimento Social e Proteção

PROGRAMA: 11 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

EMENTA:

Encaminha  sugestão  de  alteração  da  Ação  4642  -  Programa  de  Proteção  a

Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte - Ppcaam -, da proposta de revisão do

PPAG 2012/2015 para o exercício 2014, para proporcionar proteção e atendimento

especializado e regionalizado a crianças e adolescentes e seus familiares ameaçados

de morte em virtude de envolvimento, vitimação ou testemunho em ato delituoso.

JUSTIFICAÇÃO:

Um grande número de crianças e adolescentes são ameaçados nas centenas de

municípios do interior. O serviço é centralizado em Belo Horizonte. O deslocamento

da equipe para entrevistar os ameaçados demora dias, prazo em que o ameaçado

fica a mercê do seu algoz. Se houvesse equipes nas cidades-polo das macrorregiões

do Estado, o atendimento seria mais célere.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.012/2013

EVENTO:  Audiência  Pública  de  discussão  do  PPAG  -  Revisão  2014  -  por

Rede/Comissões - Belo Horizonte

PROPONENTE:  Bruno  Martins  Soares  (Instituto  Jurídico  para  Efetivação  da

Cidadania - IJUCI (Belo Horizonte))

PROPOSTA:

Alterar meta financeira para o ano de 2014 agregando o valor de R$150.000,00

destinados  ao  pagamento  de  custas  de  translado de corpos  e  restos  mortais  de

mineiros  que  tenham  falecido  em  outros  municípios,  estados  e  países,  para

restabelecer  contato  com  familiares  e  rede  social  a  fim  da  garantia  dos  direitos

humanos das vítimas diretas e indiretas de violações de direitos humanos.

REDE: 4 - Rede de Desenvolvimento Social e Proteção

PROGRAMA: 11 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
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EMENTA:

Encaminha sugestão de alteração do Programa 11 - Assistência Social e Direitos

Humanos -, da proposta de revisão do PPAG 2012/2015 para o exercício 2014, para

aumentar a meta financeira para o ano de 2014 visando ao pagamento de custas de

translado de corpos e  restos  mortais  de  mineiros  que tenham falecido em outros

municípios, estados e países, para restabelecer contato com familiares e rede social

a fim da garantia dos direitos humanos das vítimas diretas e indiretas de violações de

direitos humanos.

JUSTIFICAÇÃO:

Não há política específica para o translado de corpos e restos mortais,  fato que

gera violações de direitos humanos e sofrimento psíquico inestimável aos familiares

dos falecidos que estejam em situação de vulnerabilidade social.

A título de exemplo, cite-se um caso acompanhado pela ALMG em parceria com o

Escritório  de Direitos  Humanos  e  o  Núcleo  de Atendimento  às  vítimas de crimes

violentos. A filha do usuário foi assassinada no Rio de Janeiro no ano de 2011 e até a

presente data ele não conseguiu ter acesso ao corpo para o devido sepultamento, em

razão da inexistência de ações públicas para esse fim.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.013/2013

EVENTO:  Audiência  Pública  de discussão do PPAG -  Revisão 2014 -  Rede de

Desenvolvimento Social e Proteção - Araçuaí

PROPONENTE:  Maria  Neide  Barbosa  dos  Santos  (Pastoral  dos  Migrantes

(Araçuaí))

PROPOSTA:

Legitimação dos Direitos de Povos Tradicionais.

REDE: 7 - Rede de Desenvolvimento Rural

PROGRAMA: 144 - PROMOÇÃO E DEFESA DA CIDADANIA

EMENTA:

Encaminha sugestão de alteração da Ação 4085 - Apoio à Regularização Fundiária

de Áreas Ocupadas por Comunidades Quilombolas e Indígenas e Tradicionais -, da

proposta de revisão do PPAG 2012/2015 para o exercício 2014, para assegurar a
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legitimação dos direitos dos povos tradicionais.

JUSTIFICAÇÃO:

Sou descendente indígena, com os direitos assegurados pela Constituição Federal.

Nosso primeiro direito é sentir na alma e saber quem somos. Para o agronegócio há

muitas terras, Por  que para os legítimos donos da terra não há? Quando o povo

Aranã terá o direito da terra legitimado?

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.014/2013

EVENTO:  Audiência  Pública  de  discussão  do  PPAG  -  Revisão  2014  -  por

Rede/Comissões - Belo Horizonte

PROPONENTE: Kate Aparecida Rocha Lacerda (Instituição não informada) / Lucas

Pereira de Miranda (Secretaria de Estado de Defesa Social - Seds (Belo Horizonte))

PROPOSTA:

Realização  de  Fóruns  Comunitários  de  Prevenção  Social  à  Violência  e  à

Criminalidade,  que  são  instrumentos  de  mobilização  social  desenvolvidos  pelos

Centros de Prevenção Social  à criminalidade de MG, e visam garantir  e  legitimar

espaços de participação e responsabilização social nas discussões relacionadas à

segurança  cidadã,  contribuindo  para  a  prevenção  e  redução  das  violências  e

criminalidades incidentes sobre determinados territórios e grupos mais suscetíveis a

esses fenômenos e para o aumento da sensação de segurança no Estado de Minas

Gerais.

Regionalização: Estado

Programa 034: Minas Mais Segura

Ação 4169

Meta física: 25

Meta Financeira: R$123.000,00

Período de abrangência: 2014/2015

Proposta 256: Garantir recursos financeiros necessários ao desenvolvimento dos

Projetos  de  Execução  Penal  que  possuem  a  finalidade  de  intervir  de  maneira

específica no crime "por meio de ações integradas entre o programa CEAPA, central

de Apoio e Acompanhamento às penas alternativas das SEDS e de instituições do
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terceiro setor especializado nas temáticas "drogas, violência doméstica e trânsito.

REDE: 3 - Rede de Defesa e Segurança

PROGRAMA: 34 - MINAS MAIS SEGURA

EMENTA:

Encaminha sugestão de alteração da Ação 4169 - Prevenção à Criminalidade -, da

proposta de revisão do PPAG 2012/2015 para o exercício 2014, para: a) assegurar a

realização de fóruns comunitários de prevenção social à violência e à criminalidade; e

b) garantir recursos financeiros para o desenvolvimento dos Projetos de Execução

Penal que possuem a finalidade de intervir no crime por meio de ações integradas

entre a central de apoio e acompanhamento às penas alternativas e instituições do

terceiro setor.

JUSTIFICAÇÃO:

Entende-se que a segurança é um dever do Estado e uma responsabilidade de

todos.  Neste sentido,  o fomento à participação social  nas questões de segurança

pública  no  Estado  de  Minas  Gerais  legitima  um  olhar  mais  abrangente  além  de

possibilitar  uma  responsabilização  de  todos.  Para  a  política  de  prevenção  a

realização de Fóruns Comunitários nos territórios que são foco para a política garante

a  sensibilização  e  mobilização  das  comunidades  em  temáticas  específicas  ou  o

levantamento de temáticas e proposição de ações, além de qualificar a leitura dos

Centros de Prevenção sobre estas realidades. Entendendo a participação social em

um  espaço  ampliado onde atinge-se  tanto  a  comunidade  como público  atendido,

quanto  rede  local  existentes  nestes  territórios.  Proposta  256:  Os  resultados

apresentados pelos projetos da execução penal são extremamente efetivos no entido

do  cumprimento  integral  da  pena  aplicada  pelo  judiciário,  superior  a  80%.  E  os

índices  de  recorrência  criminal  são  menores  que  15%,  aproximadamente.  Insta

destacar que estes índices são melhores quando comparados a outros índices de

cumprimento de pena alternativa tais como: pena pecuniária, prestação de serviços

comunitários, dentre outros.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.015/2013

EVENTO:  Audiência  Pública  de  discussão  do  PPAG  -  Revisão  2014  -  por
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Rede/Comissões - Belo Horizonte.

PROPONENTE: Ana Carolina Gusmão da Costa (Escritório de Direitos Humanos de

Minas Gerais (Belo Horizonte))

PROPOSTA:

Execução do projeto "Educação de formadores para defesa estratégica dos direitos

humanos"  por  meio  do  Grupo  de  Formação  em  Direitos  Humanos  do  Curso  de

Extensão  em  Direitos  Humanos,  para  formação  de  educadores  e  publicação  dos

resultados.

Alteração da meta física de 5.500 para 5.600 de pessoas atendidas

Alteração da meta financeira de R$ 1.796.561,00 para R$ 1.996.561,00

(com destinação de R$ 200.000,00 para o citado projeto)

REDE: 4 - Rede de Desenvolvimento Social e Proteção

PROGRAMA: 11 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

EMENTA:

Encaminha sugestão de alteração da Ação 4203 - Promoção de Direitos Humanos

-, da proposta de revisão do PPAG 2012/2015 para o exercício 2014, para execução

do projeto "Educação de formadores para defesa estratégica dos direitos humanos"

executado pela Sedese, em parceria com a Faculdade de Educação da UEMG.

JUSTIFICAÇÃO:

Este projeto é executado pela Sedese (Escritório de Direitos Humanos e Diretoria

de Interiorização, Promoção e Educação em Direitos Humanos), em parceria com a

Faculdade de Educação da UEMG. Tal projeto engloba o Grupo de Formação em

Direitos Humanos e o Curso de Extensão em Educação em Direitos Humanos. Essas

ações destinam-se à capacitação de estudantes e profissionais das diversas áreas do

saber para a defesa estratégica em direitos humanos, bem como ao estabelecimento

do diálogo entre  as  áreas  do direito  e da  psicologia  para  elaboração de práticas

pedagógicas e sua execução em escolas públicas.

O projeto necessita  de orçamento para contratação de professores,  aquisição e

confecção  de  materiais  didáticos,  transporte  dos  participantes,  divulgação  dos

resultados para formação de multiplicadores e interiorização das ações.

- À Comissão de Participação Popular.
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PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.016/2013

EVENTO:  Audiência  Pública  de discussão do PPAG -  Revisão 2014 -  Rede de

Desenvolvimento Social e Proteção - Araçuaí.

PROPONENTE:  Sonia  Alves  de  Matos  (Centro  de  Referência  Especializado

Assistência Social -Creas (Araçuaí))

PROPOSTA:

Implantação de um núcleo de apoio à prevenção da violência, principalmente ligado

à mulher, à juventude e à criança e ao adolescente, em nível regional.

REDE: 4 - Rede de Desenvolvimento Social e Proteção

PROGRAMA: 11 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

EMENTA:

Encaminha sugestão de alteração do Programa 11- Assistência Social e Direitos

Humanos -, da proposta de revisão do PPAG 2012/2015 para o exercício 2014, para

implantação de um núcleo de apoio à prevenção da violência, principalmente ligado à

mulher, à juventude e à criança e ao adolescente, em nível regional.

JUSTIFICAÇÃO:

Necessidade  de  implementação  de  ações  para  o  efetivo  enfrentamento  da

violência, principalmente praticada contra mulheres, crianças, adolescentes e jovens.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.017/2013

EVENTO:  Audiência  Pública  de  discussão  do  PPAG  -  Revisão  2014  -  por

Rede/Comissões - Belo Horizonte

PROPONENTE: Diogo Mello Brazioli (Estudantes pela Liberdade (Belo Horizonte))

PROPOSTA:

Emenda  ao  PPAG  para  EXCLUSÃO  da  Ação  1115  -  Projeto  Implantação  de

Videomonitoramento (Olho Vivo) e cancelamento do total dos recursos previstos na

Ação. Não sendo possível a exclusão, propomos a maior redução possível da meta

física e financeira.

REDE: 3 - Rede de Defesa e Segurança

PROGRAMA: 21 - GESTÃO INTEGRADA DE DEFESA SOCIAL

EMENTA:
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Encaminha sugestão de exclusão e cancelamento do total dos recursos previstos

da  Ação  1115  -  Projeto  Implantação  de  Videomonitoramento  (Olho-Vivo)  -,  da

proposta de revisão do PPAG 2012/2015 para o exercício 2014, ou a maior redução

possível da meta física e financeira.

JUSTIFICAÇÃO:

Não é possível efetuar uma pesquisa empírica da efetiva redução dos crimes tendo

como causa  a  instalação  de  câmeras.  Existe  a  possibilidade  de  comparação  de

índices  de  criminalidade  entre  regiões,  só  que  não  há  como medir  o  desvio  da

criminalidade para o perímetro, afinal,  o sujeito  pratica crime na região, diante da

instalação de câmeras neste local,  pode simplesmente sair  e praticar o crime em

outro local. Ainda, se existir certa redução do número de crimes, essa redução será

muito limitada , pois os crimes realmente afetados são pequenos furtos e roubos, no

máximo, Os demais crimes não são, em regra, praticados em locais públicos. Por

isso, é preciso reavaliar a instalação de câmeras com muita cautela, sob pena de se

deixar iludir com a tecnologia e termos nossa privacidade tolhida pela mão ineficiente

do Estado.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.018/2013

EVENTO:  Audiência  Pública  de  discussão  do  PPAG  -  Revisão  2014  -  por

Rede/Comissões - Belo Horizonte

PROPONENTE: Maria de Lurdes Rodrigues Santa Gema (Procuradoria-Geral de

Justiça do Estado de MG (Belo Horizonte))

PROPOSTA:

Capacitar os profissionais da segurança pública, da saúde e do sistema de garantia

dos direitos da criança e do adolescente para o atendimento humanizado às vítimas

de violência sexual. A inclusão desta ação no Programa 021 - Gestão Integrada de

Defesa Social tem como finalidade: Implementar o Protocolo de Humanização dos

Atendimento às  Vítimas de Violência Sexual.  Produto/Unidade de Medida:  Projeto

concluído. Regionalização: Estadual.  Meta Financeira: R$200.000,00 (duzentos mil

reais)

REDE: 4 - Rede de Desenvolvimento Social e Proteção
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PROGRAMA:  162  -  DESENVOLVIMENTO  DAS  POLITICAS  DE  DIREITOS

HUMANOS

EMENTA:

Encaminha  sugestão  de  alteração  do  Programa  162  -  Desenvolvimento  das

Politicas de Direitos Humanos -, da proposta de revisão do PPAG 2012/2015 para o

exercício 2014, para capacitar os profissionais da segurança pública, da saúde e do

sistema de garantia  dos direitos da criança e do adolescente para o atendimento

humanizado às vítimas de violência sexual.

JUSTIFICAÇÃO:

A problemática da violência sexual  contra crianças e adolescentes tem sido um

grande desafio,  na medida em que se requer  uma atuação conjunta,  articulada e

descentralizada.  O  Protocolo  de  Humanização  insere-se  nesta  perspectiva  (...)

buscando  garantir,  imediatamente  após  a  ocorrência  da  violação,  o  atendimento

médico  e  psicossocial  sem  que  haja  prejuízo  da  prova  material  para  a  devida

responsabilização do agressor. Desse modo, o médico do hospital de referência ou

de unidade de saúde credenciada no atendimento às  vítimas  de violência sexual

receberá capacitação do médico  legista  para  que no momento do  exame médico

também possa colher as informações necessárias para a realização do laudo indireto

pelo IML e proceder à coleta de material genético presente no corpo da vítima, que

deverá  ser  encaminhado  ao  Instituto  de  Criminalística  para  análise,  processo

conhecido  como cadeia de custódia.  O Protocolo vem sendo desenvolvido  desde

2006 e tem respaldo legal em documentos normativos estadual e federal: Decreto

Estadual 46242/2013 (...); Decreto Federal 7958/2013 (...); Lei 12845/2013 (...). Para

a  implantação  e  implementação  do  Protocolo  de  Humanização  em  MG,  foram

realizadas 2 capacitações com recursos de emendas populares em 2011 e 2012 (...).

O IML vem aprimorando o desenvolvimento do Protocolo, tendo instituído o Programa

de Humanização do Atendimento às Vítimas de Violência Sexual para adequar seus

instrumentos e procedimentos para atendimento e coleta de material genético. Assim,

a alegação para a inclusão desta ação para 2014, tendo em vista que ela já está

sendo executada em 2013, se fundamenta na complexidade de ações que envolve a

implementação do Protocolo de Humanização em MG e na garantia do atendimento
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especializado às vítimas de violência sexual. Cerca 34 hospitais de referência e 19

municípios ainda precisam ser capacitados para o Protocolo.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.019/2013

EVENTO:  Audiência  Pública  de  discussão  do  PPAG  -  Revisão  2014  -  por

Rede/Comissões - Belo Horizonte

PROPONENTE: Jaime Aronis (Federação Israelita do Estado de Minas Gerais (Belo

Horizonte))

PROPOSTA:

Implantação  da  Delegacia  Especializada  em  Crimes  Raciais  e  Delitos  de

Intolerância, com a especificação do objeto de gasto na Lei Orçamentária Anual - LOA

- 2014, com o aporte adicional de R$1.280.000,00, sendo R$750.000,00 a título de

investimentos(veículos, mobiliário e equipamentos) e R$530.000,00 para gastos de

custeio (locação de imóvel e material de divulgação).

REDE: 3 - Rede de Defesa e Segurança

PROGRAMA: 21 - GESTÃO INTEGRADA DE DEFESA SOCIAL

EMENTA:

Encaminha sugestão de alteração da Ação 1111- Delegacia Modelo -, da proposta

de  revisão  do  PPAG  2012/2015  para  o  exercício  2014,  para  a  implantação  da

Delegacia Especializada em Crimes Raciais e Delitos de Intolerância, com aumento

de meta financeira e especificação do objeto de gasto para investimentos (veículos,

mobiliário e equipamentos) e custeio (locação de imóvel e material de divulgação).

JUSTIFICAÇÃO:

A proposta  se  justifica  com o  crescimento  do  número  de incidentes,  em  Minas

Gerais,  de intolerância e violência racial,  religiosa e homofóbica. A proposta já foi

objeto  de  reunião  conjunta  desta  Casa  no  dia  5/6/2013  e  é  apoiada  por

representantes das várias minorias que são vítimas desse tipo de violência.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.020/2013

EVENTO:  Audiência  Pública  de  discussão  do  PPAG  -  Revisão  2014  -  por

Rede/Comissões - Belo Horizonte
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PROPONENTE: Maria Ilidia  Camargos Vaz (Associação Francisco de Assis Beti

(Belo Horizonte))

PROPOSTA:

Levantar  uma  rede  de  pais  e  mães  de  família,  pessoas  religiosas  e  leigas,

movimentar  a  sociedade  para  encaminhar  pessoas,  jovens  e  adultos  que  hoje

demonstram desvio de comportamento, por abuso de substâncias tóxicas.

REDE: 3 - Rede de Defesa e Segurança

PROGRAMA: 52 - ALIANÇA PELA VIDA

EMENTA:

Encaminha sugestão de alteração da Ação 4082 - Rede Complementar de Suporte

Social e Atenção ao Dependente Químico: Prevenção e Tratamento do Consumo de

Álcool  e  Outras  Drogas  -,  da  proposta  de  revisão  do  PPAG  2012/2015  para  o

exercício 2014, para fomentar uma rede de pais e mães de família, pessoas religiosas

e leigas, e movimentar a sociedade para encaminhar pessoas, jovens e adultos que

hoje demonstram desvio de comportamento, por abuso de substâncias tóxicas.

JUSTIFICAÇÃO:

O uso de drogas deve ser enfrentado,  na medida em que seu uso desumaniza

jovens  e  adultos,  afastando-os  do  convívio  familiar,  empresarial  e  estudantil..  Os

programas federais de combate às drogas não são "procurados" por autoridades do

estado, assim, as mães de Minas Gerais seriam convocadas para esta tarefa, com o

ônus  arcado  pelo  SUS.  As  entidades  da  sociedade  civil  são  mais  eficientes  na

ressocialização de dependentes químicos, e a formação de uma rede destas teria

grande  impacto,  a  um  custo  menor.  Ou  seja,  sugere-se  que  famílias  voluntárias

recebam recursos públicos para acolherem dependentes químicos.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.021/2013

EVENTO:  Audiência  Pública  de  discussão  do  PPAG  -  Revisão  2014  -  por

Rede/Comissões - Belo Horizonte

PROPONENTE:  Walter  Sidney  da  Silva  Junior  (Sind.  Servidores  Justiça  de  2ª

Instância de MG- Sinjus-MG (Belo Horizonte))

PROPOSTA:
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Maior rigidez na fiscalização das contas do Poder Judiciário e acompanhamento da

efetivação  dos  itens  que  foram  aprovados  no  Plano  Plurianual  de  Ação

Governamental e no Orçamento para o ano subsequente.

REDE: 4 -

EMENTA:

Encaminha sugestão de alteração da proposta de revisão do PPAG 2012/2015 para

o exercício 2014,  para garantir  maior rigidez na fiscalização das contas do Poder

Judiciário e acompanhamento da efetivação dos itens que foram aprovados no Plano

Plurianual de Ação Governamental e no Orçamento, referentes ao Poder Judiciário,

para o ano subsequente.

JUSTIFICAÇÃO:

Com a criação do Fundo Especial do Poder Judiciário, Lei 20.802/2013, o volume

de recursos orçamentários do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) aumentará

consideravelmente a partir de 2014. Essas ações geram a necessidade de uma maior

rigidez  na  fiscalização  das  contas  desse  Poder  e  como  é  sabido  a  Assembleia

Legislativa  têm  entre  outras  funções  o  papel  fiscalizador  das  contas  públicas.  A

emenda é proposta, pois nos últimos anos o Tribunal de Justiça do Estado de Minas

Gerais (TJMG) tem sido ineficiente na execução e fiscalização orçamentária e isso o

leva  a  descumprir  vários  compromissos  assumidos  com  os  servidores  e  com  a

sociedade. A criação do Fundo Especial do Poder Judiciário é um grande exemplo do

desrespeito do TJMG para com os seus servidores, uma vez que seu grupo gestor é

composto apenas por membros da magistratura.  Essa exclusão é um desrespeito

inclusive à instrução direta do CNJ, que em sua Resolução 70 prevê a participação

efetiva dos servidores em assuntos financeiros e orçamentários. A emenda engloba

também  a  verificação  das  vantagens  excessivas  para  magistrados  contidas  no

Orçamento e no PPAG.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.022/2013

EVENTO:  Audiência  Pública  de  discussão  do  PPAG  -  Revisão  2014  -  por

Rede/Comissões - Belo Horizonte

PROPONENTE:  Bruno  Martins  Soares  (Instituto  Jurídico  para  Efetivação  da
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Cidadania  -  IJUCI  (Belo  Horizonte))  /  Daniel  Dias  e  Sarmento  (Instituição  não

informada)

PROPOSTA:

Inclusão  de  ação:  Monitoramento  e  Avaliação  das  Políticas  de  Proteção  e

Restauração de Direitos Humanos no Estado.

Finalidade:  realizar  diagnóstico  de  atuação  e  abrangência  dos  programas  de

proteção e restauração dos direitos humanos no Estado: Centro "Risoleta Neves" de

Atendimento  -  Cerna-,  Núcleo  de  Atendimento  a  Vítimas  de  Crimes  Violentos  -

NAVCV -, Programa de Proteção a Vítimas e Testemunhas Ameaçadas - Provita -,

Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte - PPCAAM -,

Programa de Proteção aos Defensores de Direitos Humanos - PPDDH.

Para tanto, prevê contratação de consultoria especializada para desenvolvimento

de  pesquisas  e  produção  de  relatório  contendo  diagnóstico  dos  programas,  para

apresentação  de  proposta  de  ação  estratégica  visando  ao  aprimoramento  dos

serviços ofertados, publicação física e eletrônica dos resultados da ação e realização

de seminário para divulgação dessas publicações.

Publicação física - Livro: 500 exemplares de meta física e R$30.000,00 de meta

financeira;

Seminário: 1 meta física e R$40.000,00 meta financeira;

Relatório: 1 meta física e R$130.000,00.

Proposta  240:  Contratação  de  equipe  especializada  para  elaborar  e  executar

projeto de desenvolvimento de um banco de dados contendo o levantamento histórico

dos  atendimentos  realizados  pelo  Programa de  Proteção,  Auxílio  e  Assistência  a

Vítimas e Testemunhas Ameaçadas - Provita. Custo da proposta: R$180.000,00.

REDE: 4 - Rede de Desenvolvimento Social e Proteção

PROGRAMA:  162  -  DESENVOLVIMENTO  DAS  POLITICAS  DE  DIREITOS

HUMANOS

EMENTA:

Encaminha  sugestão  de  alteração  do  Programa  162  -  Desenvolvimento  das

Politicas de Direitos Humanos -, da proposta de revisão do PPAG 2012/2015 para o

exercício 2014, para: a) inclusão de Ação "Monitoramento e Avaliação das Políticas
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de Proteção e Restauração de Direitos Humanos no Estado"; e b)  contratação de

equipe  especializada para elaborar  e executar  projeto de desenvolvimento de um

banco de dados contendo o levantamento histórico dos atendimentos realizados pelo

Programa de Proteção, Auxílio e Assistência a Vítimas e Testemunhas Ameaçadas -

Provita.

JUSTIFICAÇÃO:

O baixo  nível  de  informações  geradas  pelos  referidos  programas,  bem  como a

necessidade de democratização dos debates acerca da política de direitos humanos

no Estado, associados às diferentes formas de expressão da violência exigem do

Estado o constante aprimoramento de sua atuação. Verifica-se que existem excessos

na administração do sigilo em grande parte dos programas de proteção brasileiros,

bem  como  percebe-se  uma  cultura  da  oralidade  nessa  política,  o  que  prejudica

informações sobre o registro das atividades realizadas pelos programas de proteção.

Assim, a contratação de equipe especializada para desenvolver um estudo visando

a construção de um banco de dados sobre vítimas e testemunhas protegidas em

Minas Gerais é uma ação que visa recuperar o histórico de execução do Provita-MG,

bem como tornar  públicas informações de tamanha relevância  diante  do  contexto

social em que vivemos.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.023/2013

EVENTO:  Audiência  Pública  de  discussão  do  PPAG  -  Revisão  2014  -  por

Rede/Comissões - Belo Horizonte

PROPONENTE: Hellen  Caires  Teixeira (Defensoria  Pública  do Estado de Minas

Gerais  -  DPMG  (Belo  Horizonte))  /  Sergio  Augusto  Riani  do  Carmo  (Defensoria

Pública de Minas Gerais - DPMG (Ubá))

PROPOSTA:

O proposta visa criar o Núcleo de Educação em Direitos na sede da Defensoria

Pública  de  Minas  Gerais  -  DPMG  -,  de  forma a  capacitar  o  cidadão,  produzir  e

distribuir panfletos e cartilhas, além de disponibilizar versão virtual no site da DPMG.

Meta física: 1 núcleo com sala estruturada e material gráfico produzido.

Meta  financeira:  R$150.000,00.  Proposta  69:  Educação  em  Direitos  com  a
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Defensoria  Pública.  Visita  mensal  da  defensoria  pública  em  escolas  de  ensino

fundamental  da  cidade de Ubá,  para  proferir  palestras  sobre  noções  básicas  em

direito e sobre as instituições que integram o sistema de justiça, principalmente a

defensoria pública. Previsão de orçamento para a execução da ação. Proposta 247:

Implementar o Projeto "Jovem Cidadão" a ser realizado na cidade de Ubá junto às

escolas  públicas.  Consiste  em  realizar  visitas  mensais  às  escolas,  proferindo

palestras  sobre noções básicas em direito  e sobre as instituições que integram o

sistema de justiça, principalmente a Defensoria Pública. A previsão orçamentária é de

R$ 50.000,00, sendo R$ 35.000,00 para material permanente e R$ 15.000,00 para

custeio.

REDE: 70 - Programas Especiais

PROGRAMA: 726 - ACESSO À JUSTIÇA

EMENTA:

Encaminha sugestão de alteração das Ações 1099 - Implantação de Núcleos de

Assistência Jurídica Especializada - e 4203 - Promoção de Direitos Humanos -, da

proposta de revisão do PPAG 2012/2015 para o exercício 2014, para criar o Núcleo

de Educação em Direitos na sede da Defensoria Pública de Minas Gerais - DPMG -,

de forma a capacitar o cidadão, e implementar o Projeto "Jovem Cidadão", junto às

escolas  públicas,  de  educação  em  direitos  humanos,  promovido  pela  Defensoria

Pública do Estado de Minas Gerais.

JUSTIFICAÇÃO:

Verifica-se que a população em geral desconhece seus direitos básicos. Essa ação

visa ao empoderamento do cidadão, por meio do constante aprendizado, de forma a

contribuir com a construção de uma sociedade mais consciente de seus direitos e

deveres.  A  prática  tem  mostrado  que  a  distribuição  de  material  informativo  é

importante  para  a  pacificação  social,  como ocorre  com o  informativo  de  conflitos

familiares. Atualmente a DPMG já produz algumas cartilhas, disponibilizadas no site,

mas não possui recursos para a impressão e distribuição desse material em eventos.

Proposta  69:  Atualmente  podemos  verificar  o  desconhecimento  da  população  em

geral  das  noções  básicas  em  direito  e  sobre  nossa  legislação.  A proposta  visa

preparar o futuro cidadão, desde o ensino fundamental, em linguagem adequada à
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sua idade, para exercer efetivamente seus direitos previstos em lei. Proposta 247:

Atualmente,  podemos  verificar  um  desconhecimento  da  população  em  geral  das

noções básicas em direito e sobre a nossa legislação.  A proposta visa preparar o

futuro cidadão, desde o ensino fundamental, em linguagem adequada à sua idade,

para exercer efetivamente os seus direitos previstos em lei.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.024/2013

EVENTO:  Audiência  Pública  de  discussão  do  PPAG  -  Revisão  2014  -  por

Rede/Comissões - Belo Horizonte

PROPONENTE: Maria de Lurdes Rodrigues Santa Gema (Procuradoria-Geral de

Justiça do Estado de MG (Belo Horizonte))

PROPOSTA:

Aquisição  de  equipamentos  para  a  instalação  e  manutenção  do  trabalho  de

sexologia forense no Instituo Médico Legal - IML. A inclusão desta ação no programa

021  tem  como  finalidade:  Implantar  a  Seção  de  Sexologia  Foreonse  no  IML.

Produto/unidade de medida: equipamento adquirido.

Regionalização: Central. Meta Financeira: R$200.000,00

REDE: 3 - Rede de Defesa e Segurança

PROGRAMA: 21 - GESTÃO INTEGRADA DE DEFESA SOCIAL

EMENTA:

Encaminha sugestão de alteração do Programa 21 - Gestão Integrada de Defesa

Social  -,  da  proposta  de  revisão  do  PPAG  2012/2015  para  o  exercício  2014,

garantindo recursos para aquisição de equipamentos para a instalação e manutenção

do trabalho de sexologia forense no Instituo Médico Legal - IML.

JUSTIFICAÇÃO:

O IML vem, desde 2006, desenvolvendo ações humanizadas de atendimento às

vítimas de violência sexual por meio da integração de suas ações com os Hospitais

de Referência no atendimento às vítimas de violência sexual/SUS. Encontra-se em

andamento,  no  âmbito  do  IML,  o  Programa  de  Humanização  do  Atendimento  às

Vítimas de Violência Sexual, que tem como objetivo primordial a coleta precoce de

evidências, com a preservação e rastreabilidade, quando o exame médico da vítima é
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realizado  nos  ambientes  hospitalares,  evitando o  seu  comparecimento  para  novo

exame nos postos médico-legais e permitindo a confecção de laudo médico-legal de

maneira  indireta.  Para  a  efetiva  aplicação  deste  programa,  serão  necessários

materiais  e  instrumentos  específicos.  Destaque-se  que  o  Decreto  Presidencial

7.958/2013 estabelece diretrizes para o atendimento às vítimas de violência sexual

pelos profissionais de segurança pública e da rede do SUS. Diante do exposto, a

implantação de uma seção de sexologia forense na estrutura do IML irá contribuir

efetivamente  com  as  atividades  integrantes  da  ação  investigativa,  para  o

estabelecimento  das  causas,  circunstâncias  e  autoria  das  infrações  penais  que

envolvem crimes contra a dignidade sexual, através da captação e preservação dos

elementos indicativos de autoria e materialidade dessas infrações. Ressalte-se que a

Lei 12.845/2013, em seu art. 3º, inciso VII e parágrafo 3º, estabelece que cabe ao

órgão de medicina legal o exame de DNA para a identificação do agressor.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.025/2013

EVENTO:  Audiência  Pública  de  discussão  do  PPAG  -  Revisão  2014  -  por

Rede/Comissões - Belo Horizonte

PROPONENTE: Rafael Rondon Flandoli de Carvalho (Estudantes pela Liberdade

(Belo Horizonte))

PROPOSTA:

Emenda ao PPAG para a exclusão da ação 4504. Não sendo possível a exclusão,

propomos a maior redução possível da meta física e financeira.

REDE: 3 - Rede de Defesa e Segurança

PROGRAMA: 183 - ADMINISTRAÇÃO DE TRÂNSITO

EMENTA:

Encaminha  sugestão  de  exclusão  da  Ação  4504  -  Educação  de  Trânsito  -,  da

proposta de revisão do PPAG 2012/2015 para o exercício 2014, ou a máxima redução

de suas metas física e financeira.

JUSTIFICAÇÃO:

A  ação  propõe  a  realização  de  cursos  de  conscientização  no  trânsito  para

motoristas profissionais e pessoas que pretendem atuar na área. A meta financeira
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aponta a utilização de R$200.00,00 do dinheiro do contribuinte para a realização de

10 cursos de conscientização no trânsito. Além do valor para a promoção desta ação

ser aparentemente alto demais, não é de competência do Estado promover este tipo

de evento. A educação no trânsito é de responsabilidade dos indivíduos, devendo as

famílias e as empresas realizarem, caso julguem necessário, essa espécie de curso.

Por fim, os recursos alocados nesta ação poderiam ser muito melhor aproveitados

dentro da própria rede de segurança,  uma vez que o aparato policial  encontra-se

sucateado, além de várias estações e postos de controle estarem necessitando de

investimentos para renovação de seus equipamentos.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.026/2013

EVENTO:  Audiência  Pública  de  discussão  do  PPAG  -  Revisão  2014  -  por

Rede/Comissões - Belo Horizonte

PROPONENTE: Ana Carolina Gusmão da Costa (Escritório de Direitos Humanos de

Minas Gerais (Belo Horizonte))

PROPOSTA:

Criar ação: Implementação do Plano Mineiro de Direitos Humanos - PMDH

Finalidade: executar os objetivos e ações do Plano Mineiro de Direitos Humanos

Meta física: 15 (medidas em ações do PMDH)

Meta financeira: R$ 500.000,00

REDE: 4 - Rede de Desenvolvimento Social e Proteção

PROGRAMA: 11 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

EMENTA:

Encaminha sugestão de alteração do Programa 11 - Assistência Social e Direitos

Humanos -, da proposta de revisão do PPAG 2012/2015 para o exercício 2014, para

criar a ação "Implementação do Plano Mineiro de Direitos Humanos - PMDH".

JUSTIFICAÇÃO:

A Sedese está em processo de elaboração do Plano Mineiro de Direitos Humanos,

o qual visa articular as diversas Secretarias de Estado para execução de ações em

direitos humanos. Para que tal plano tenha real eficácia e efetividade, é necessário

destinar recursos para sua execução, posto que sua publicação está prevista para
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dezembro de 2013.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.027/2013

EVENTO:  Audiência  Pública  de  discussão  do  PPAG  -  Revisão  2014  -  por

Rede/Comissões - Belo Horizonte

PROPONENTE: Elenir de Fátima Braga (Instituto DH (Belo Horizonte))

PROPOSTA:

Inclusão de Ação:

Nome da ação: Levantamento e Diagnóstico de Entidades de Direitos Humanos em

Minas Gerais.

Programa: 162 - Desenvolvimento das Políticas de Direitos Humanos

Finalidade:  Identificar,  registrar  e diagnosticar entidades que atuam nas diversas

áreas vinculadas aos direitos humanos, em todas as macrorregiões do Estado.

Produto: banco de dados com entidades e órgãos de direitos humanos.

Meta 2014: 600 instituições e órgãos cadastrados

Meta 2015: 1.500 instituições e órgãos cadastrados

Meta financeira: R$ 360.000,00

Regionalização: todas as macrorregiões do Estado

* Meta física:

cadastramento de, pelo menos, 1.500 instituições e/ou órgãos de direitos humanos

(2014 e 2015)

REDE: 4 - Rede de Desenvolvimento Social e Proteção

PROGRAMA:  162  -  DESENVOLVIMENTO  DAS  POLITICAS  DE  DIREITOS

HUMANOS

EMENTA:

Encaminha  sugestão  de  alteração  do  Programa  162  -  Desenvolvimento  das

Políticas de Direitos Humanos -, da proposta de revisão do PPAG 2012/2015 para o

exercício 2014, para inclusão da ação "Levantamento e Diagnóstico de Entidades de

Direitos Humanos em Minas Gerais".

JUSTIFICAÇÃO:

A identificação, cadastramento e diagnóstico de entidades de direitos humanos que
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o  Instituto  DH  já  vem  buscando  desenvolver  é  de  grande  relevância  para  o

desenvolvimento de políticas públicas na área de direitos humanos, de forma mais

integrada  e  articulada.  Isso  viabilizará  uma  maior  articulação  e  integração  com

setores da sociedade civil, bem como a potencialização dos recursos e a ampliação

dos resultados, através da consolidação de uma rede de direitos humanos em Minas

Gerais.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.028/2013

EVENTO:  Audiência  Pública  de  discussão  do  PPAG  -  Revisão  2014  -  por

Rede/Comissões - Belo Horizonte

PROPONENTE: Maria de Lurdes Rodrigues Santa Gema (Procuradoria-Geral de

Justiça do Estado de MG (Belo Horizonte))

PROPOSTA:

Inclusão de ação: Mobilização para a erradicação do Subregistro de crianças, com

a finalidade de instalar unidades interligadas no Estado para emissão da certidão de

nascimento gratuita nas unidades de saúde que realizam partos.

Produto: Unidade instalada

Meta física: 35 unidades

Meta financeira: não especificada.

REDE: 4 - Rede de Desenvolvimento Social e Proteção

PROGRAMA:  162  -  DESENVOLVIMENTO  DAS  POLITICAS  DE  DIREITOS

HUMANOS

EMENTA:

Encaminha  sugestão  de  alteração  do  Programa  162  -  Desenvolvimento  das

Politicas de Direitos Humanos -, da proposta de revisão do PPAG 2012/2015 para o

exercício 2014, para inclusão da ação "Mobilização para a erradicação do Subregistro

de  crianças",  com  a  finalidade  de  instalar  unidades  interligadas  no  Estado  para

emissão da certidão de nascimento gratuita  nas unidades de saúde que realizam

partos.

JUSTIFICAÇÃO:

O registro civil  é  o ato que inaugura  o pertencimento  humano ao grupo social.
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Entretanto, embora gratuito, esse registro não é acessível a toda a população, seja

por desconhecer sua gratuidade ou por ignorar os prejuízos que sua falta acarreta.

Além disso, o registro civil  é fundamental para o gestor público como indicador na

formulação  das  políticas  públicas,  ao  permitir  o  dimensionamento  do  quantitativo

populacional.

Em 2010, o Conselho Nacional de Justiça publicou o Provimento nº 13 que dispõe

sobre  a  emissão da certidão de nascimento  gratuita  nas unidades  de saúde que

realizam  partos.  Desde  então,  a  Câmara  Técnica  de  Saneamento  e  Políticas

Intersetoriais  do  Conselho  Municipal  de  Saúde  e  diversos  atores  do  sistema  de

garantia de direitos da criança e do adolescente tentam implementar as Unidades

Interligadas de Registro Civil nas Maternidades de Belo Horizonte.

No  Estado,  é  de  competência  do  Comitê  Gestor  Estadual  de  Políticas  de

Erradicação  do  Sub-registro  civil  de  nascimento  e  Ampliação  ao  acesso  à

documentação básica, da Sedese, elaborar projeto de implantação dessas unidades

e administrar o recurso federal.

Em agosto desse ano, foram lançadas essas unidades em 35 estabelecimentos de

saúde que realizam partos, na região metropolitana de Belo Horizonte e na região do

Semi árido. E em outubro desse ano, já foi feita a capacitação de funcionários dessas

35 unidades e de conselheiros tutelares, conselheiros de direitos e serventuários dos

distritos  que assinaram o convênio 756860/2011, referente à Erradicação do Sub-

registro Civil de Nascimento no Estado.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.029/2013

EVENTO:  Audiência  Pública  de  discussão  do  PPAG  -  Revisão  2014  -  por

Rede/Comissões - Belo Horizonte

PROPONENTE: Diogo Mello Brazioli (Estudantes pela Liberdade (Belo Horizonte))

PROPOSTA:

Emenda  ao  PPAG  para  exclusão  da  ação  8002  -  Prestação  de  Serviços  em

Tecnologia da Informação e Comunicação. Não sendo possível a exclusão, propomos

a maior redução possível da meta física e financeira.

REDE: 11 - Rede de Governo Integrado, Eficiente e Eficaz
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PROGRAMA:  188  -  SOLUÇÕES  EM  TECNOLOGIA  DA  INFORMAÇÃO  E

COMUNICAÇÃO

EMENTA:

Encaminha  sugestão  de  exclusão  da  Ação  8002  -  Prestação  de  Serviços  em

Tecnologia  da  Informação  e  Comunicação  -,  da  proposta  de  revisão  do  PPAG

2012/2015 para o exercício 2014, ou a máxima redução possível de suas metas física

e financeira.

JUSTIFICAÇÃO:

Não  é  competência  do  Estado  prestar  serviços  de  solução  em  Tecnologia  da

Informação. Sempre que são utilizadas verbas públicas para prestação de serviço, o

Governo boicota a possibilidade de empreendedorismo do cidadão. Esta demanda

pode ser atendida pelos próprios cidadãos mineiros, não havendo a necessidade de

alocação  de  verba  pública,  a  qual  seria  muito  melhor  utilizada  pelo  próprio

contribuinte ou então melhor alocada em ação que diz respeito à educação, saúde ou

segurança.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.030/2013

EVENTO:  Audiência  Pública  de  discussão  do  PPAG  -  Revisão  2014  -  por

Rede/Comissões - Belo Horizonte

PROPONENTE: Aleandro Costa Oliveira (Instituição não informada)

PROPOSTA:

Convocação da totalidade dos candidatos excedentes do concurso para escrivão de

polícia,  totalizando 384 excedentes que aguardam pela convocação para curso de

formação policial (Acadepol).

REDE: 3 - Rede de Defesa e Segurança

PROGRAMA: 184 - FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE POLICIAIS CIVIS

EMENTA:

Encaminha sugestão de alteração do Programa 184 - Formação e Capacitação de

Policiais Civis -, da proposta de revisão do PPAG 2012/2015 para o exercício 2014,

para convocação da totalidade dos candidatos excedentes do concurso para escrivão

de polícia, totalizando 384 excedentes que aguardam pela convocação.
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JUSTIFICAÇÃO:

- Efetivo defasado;

- Cargo com grande número de pedidos de licença médica devido à natureza de

atividades repetitivas, além das questões psicológicas;

- Existência de cargos vacantes (cerca de 100 cargos);

- Vários pedidos de aposentadoria que aguardam análise e autorização;

- Criação de 1012 novos cargos através da nova Lei Orgânica da Polícia Civil de

Minas Gerais.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.031/2013

EVENTO:  Audiência  Pública  de  discussão  do  PPAG  -  Revisão  2014  -  por

Rede/Comissões - Belo Horizonte

PROPONENTE: Nádia Rodrigues Pereira (Instituto Elo (Belo Horizonte))

PROPOSTA:

Implementar  o  Serviço  de  Atendimento  Especializado  às  Mulheres  egressas  do

Sistema Prisional a fim de contribuir para o alcance dos objetivos do Programa Minas

Mais Segura, de modo a favorecer o acesso dessas mulheres a serviços e políticas

públicas, contribuindo para redução da reentrada no sistema prisional.

Meta financeira: R$2.000.000,00

Meta física: 50 mulheres inscritas em Belo Horizonte e Região Metropolitana e 250

atendimentos realizados por ano.

REDE: 3 - Rede de Defesa e Segurança

PROGRAMA: 34 - MINAS MAIS SEGURA

EMENTA:

Encaminha sugestão de alteração da Ação 4169 - Prevenção à Criminalidade -, da

proposta de revisão do PPAG 2012/2015 para o exercício 2014, para implementar o

Serviço de Atendimento Especializado às Mulheres Egressas do Sistema Prisional, de

modo a favorecer o acesso dessas mulheres a serviços e políticas públicas.

JUSTIFICAÇÃO:

Atualmente existem mais de 2.600 mulheres presas no Estado, o que retrata um

crescimento  de  mais  de  1.000%  de  aprisionamentos  em  menos  de  10  anos.
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Identifica-se, entretanto, ausência de ações voltadas às mulheres autoras de crimes e

de atos infracionais, a fim de prevenir a reincidência criminal. A criação de um serviço

especializado permitirá maior atenção a este público vulnerável, bem como aos seus

filhos, e ampliação da rede de proteção social.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.032/2013

EVENTO:  Audiência  Pública  de  discussão  do  PPAG  -  Revisão  2014  -  por

Rede/Comissões - Belo Horizonte

PROPONENTE: Antonio Carlos da Costa Nunes (Instituto Elo (Belo Horizonte))

PROPOSTA:

Ampliação do Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas (NETF), por meio do

custeio  no  valor  de  R$163.000,00,  e  o  fomento  das  ações  de  sensibilização  e

campanhas de enfrentamento ao tráfico de pessoas, com foco em grandes eventos,

em especial a Copa do Mundo de 2014, com custeio de R$600.000,00. Ressaltando

que o Programa de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas (PETF) possui atualmente

2 frentes de trabalho:

- o NETF, que atua por meio de 3 eixos (prevenção, atenção às vítimas e familiares

e articulação com o sistema de justiça criminal para repressão e punição);

- o Comitê Interinstitucional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, que reúne

mensalmente 23 instituições estaduais e federais.

REDE: 3 - Rede de Defesa e Segurança

PROGRAMA: 34 - MINAS MAIS SEGURA

EMENTA:

Encaminha sugestão de  alteração  da Ação  1181 -  Implantação  de  Serviços  de

Prevenção à Criminalidade -,  da proposta de revisão do PPAG 2012/2015 para o

exercício 2014, garantindo recursos para: a) ampliação do Núcleo de Enfrentamento

ao  Tráfico  de  Pessoas  -  NETF;  e  b)  o  fomento  das  ações  de  sensibilização  e

campanhas de enfrentamento ao tráfico de pessoas, com foco em grandes eventos,

em especial a Copa do Mundo de 2014.

JUSTIFICAÇÃO:

- Minas Gerais está entre as principais rotas de tráfico de pessoas para fins de
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exploração sexual e está em 3º lugar no ranking nacional, segundo dados da Polícia

Federal.

- Há necessidade de reforçar as ações do II Plano Nacional de Enfrentamento ao

Tráfico de Pessoas, por meio de ações e campanhas de sensibilização da sociedade

acerca da temática.

- À Comissão de Participação Popular.

PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.033/2013

EVENTO:  Audiência  Pública  de  discussão  do  PPAG  -  Revisão  2014  -  por

Rede/Comissões - Belo Horizonte

PROPONENTE:  Walter  Sidney  da  Silva  Junior  (Sind.  Servidores  Justiça  de  2ª

Instância de MG- Sinjus-MG (Belo Horizonte))

PROPOSTA:

Vinculação  a  todos  os  Poderes  e  Órgãos  do  Estado  de  eventual  excesso  de

arrecadação da receita corrente líquida estimada para o exercício de 2014.

"Parágrafo  (...)  -  Para  atender  ao  Art.  20,  item II,  alíneas  a),  b,  c)  e  d)  da  Lei

Complementar 101/2000, a receita corrente líquida arrecadada acima da prevista no

exercício  de  2014,  apurada  no  período  compreendido  entre  os  meses  de

setembro/2013  e  agosto/2014,  e  demonstrada  no  Relatório  de  Gestão  Fiscal  de

setembro/2014, será objeto de repartição e repasse, em outubro/2014, aos Poderes e

Órgãos  referidos  nas  alíneas  a),  b)  e  d)  do  Art.  20,  item  II  da  referida  Lei

Complementar."

"Parágrafo  (...)  -  Para  efeito  do  disposto  no  parágrafo  segundo,  a  dedução  de

eventuais repasses extras feitos no período aos Poderes e Órgãos para despesas

com pessoal e encargos, por parte do Poder Executivo, do excesso de arrecadação

apurado,  será  objeto  de  exposição  e  justificativa,  com  anuência  dos  Poderes  e

Órgãos,  em  reunião  especial  da  Comissão  Permanente,  referida  no  Art.  38º,

parágrafo 1º, desta Lei".

"Parágrafo  (...)  -  A metodologia  de  cálculo  do  repasse a  que  se  refere  o  §  2º

obedecerá à seguinte formulação":

VAR = (IPP x RCLA) - FLAP

Onde:
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VAR = Valor Adicional a Repassar;

IPP = Índice Prudencial do Poder;

RCLA =Receita Corrente Líquida Arrecadada no período;

FLAP = Folha Líquida Acumulada Paga pelo Poder no período.

REDE: 11 - Rede de Governo Integrado, Eficiente e Eficaz

PROGRAMA: 175 - QUALIDADE E PRODUTIVIDADE DO GASTO

EMENTA:

Encaminha sugestão de alteração do Programa 175 - Qualidade e Produtividade do

Gasto -,  da proposta de revisão do PPAG 2012/2015 para o exercício 2014, para

vinculação  a  todos  os  Poderes  e  órgãos  do  Estado  de  eventual  excesso  de

arrecadação da receita corrente líquida estimada para o exercício de 2014.

JUSTIFICAÇÃO:

É sabido que entre os critérios  utilizados pelo Poder  Executivo para estimar  as

receitas  e  fixar  as  despesas  orçamentárias,  figura  o  princípio  contábil  do

conservadorismo, o qual implica em superestimar despesas e subestimar receitas.

Tanto é verdade que, com o advento da LC 101/00, quando a chamada "receita

corrente  líquida"  passou  a  parametrizar  as  principais  despesas  do  orçamento  do

Estado, pode-se observar significativa diferença para mais, ano a ano, entre a receita

efetivamente arrecada e aquela inicialmente prevista.

Os dados revelam um excesso de arrecadação (entre 2004 e  2012)  de 19,325

milhões.

Fica claro que o espírito do legislador ao fixar os percentuais de receita corrente

líquida a serem utilizados como limite de gastos pelos outros poderes e órgãos com

suas  folhas  de  pessoal  e  encargos  sociais,  certamente  se  referia  à  receita

efetivamente  arrecada  e  não  àquela  inicialmente  estimada  sob  o  princípio  do

conservadorismo.

Se fosse o caso, aliás, como vem acontecendo no estado, o legislador, em flagrante

desrespeito  ao  princípio  da  isonomia  entre  os  poderes,  estaria  reservando

unicamente ao Poder Executivo o benefício do excesso de arrecadação, quando não

é esse o espírito da LC 101/00.

- À Comissão de Participação Popular.
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PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.034/2013

EVENTO:  Audiência  Pública  de  discussão  do  PPAG  -  Revisão  2014  -  por

Rede/Comissões - Belo Horizonte

PROPONENTE: Antonio Carlos da Costa Nunes (Instituto Elo (Belo Horizonte))

PROPOSTA:

Implementação, por meio do custeio no valor de R$163.000,00, do Posto Avançado

de Atendimento Humanizado ao Migrante (PAAHM), voltado para o enfrentamento ao

tráfico de pessoas, no Aeroporto Internacional Tancredo Neves.

Ressaltando  que  o  Programa de  Enfrentamento  ao  Tráfico  de  Pessoas  (PETF)

possui atualmente 2 frentes de trabalho:

- o NETF, que atua por meio de 3 eixos (prevenção, atenção às vítimas e familiares

e articulação com o sistema de justiça criminal para repressão e punição);

- o Comitê Interinstitucional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, que reúne

mensalmente 23 instituições estaduais e federais.

REDE: 3 - Rede de Defesa e Segurança

PROGRAMA: 34 - MINAS MAIS SEGURA

EMENTA:

Encaminha sugestão de alteração da Ação 4169 - Prevenção à Criminalidade -, da

proposta de revisão do PPAG 2012/2015 para o exercício 2014, para implementação,

por meio do custeio, do Posto Avançado de Atendimento Humanizado ao Migrante -

PAAHM  -,  voltado  para  o  enfrentamento  ao  tráfico  de  pessoas,  no  Aeroporto

Internacional Tancredo Neves.

JUSTIFICAÇÃO:

- Minas Gerais está entre as principais rotas de tráfico de pessoas para fins de

exploração sexual e está em 3º lugar no ranking nacional, segundo dados da Polícia

Federal (2011).

- Com a expansão do Aeroporto Internacional, estima-se a circulação de mais de 17

milhões de pessoas por ano.

-  É fundamental a inserção de serviços que possam ofertar  orientações sobre o

tráfico de pessoas para a população em geral, bem como aos migrantes deportados e

não admitidos que estejam em trânsito e também as pessoas de origem mineira.
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- À Comissão de Participação Popular.

OFÍCIOS

Do Sr. Alberto Adhemar do Valle Júnior, presidente da Cooperativa Agropecuária de

Araxá, agradecendo voto de congratulações formulado por esta Casa em atenção a

requerimento do deputado Bosco pela realização da 1ª  Feira de Agronegócios  da

cooperativa.

Do Sr.  Álvaro Campos de Carvalho, superintendente regional  do Dnit, prestando

informações relativas ao requerimento da Comissão de Transporte encaminhado por

meio do Ofício nº 2.972/2013/SGM.

Da  Sra.  Beatriz  da  Silva  Cerqueira,  coordenadora-geral  do  Sind-UTE-MG,

solicitando o apoio desta Casa para a subscrição das emendas ao Projeto de Lei nº

4.647/2013 que menciona. (- Anexe-se ao referido projeto.)

Do Sr. Carlos André Mariani Bittencourt, procurador-geral de justiça, solicitando a

indicação  de  um  representante  desta  Casa  para  participar  da  apresentação  de

diagnóstico pelas Comissões de Trabalho de Mediação Sanitária, em 26/11/2013. (- À

Comissão de Saúde.)

Do Sr. Clélio Campolina Diniz, reitor da UFMG, prestando informações relativas ao

Requerimento n° 5.082/2013, da Comissão de Direitos Humanos.

Do  Sr.  Djalma  Bastos  de  Morais,  presidente  da  Cemig,  prestando  informações

relativas ao Requerimento n° 5.607/2013, do deputado Anselmo José Domingos.

Do  Sr.  Fabrício  Torres  Sampaio,  secretário  adjunto  de  Transportes,  prestando

informações relativas ao Requerimento n° 5.211/2013, do deputado Antonio Lerin.

Do  Sr.  Fernando  Durán  Poch,  diretor  de  Administração  e  Logística  Policial  da

Polícia Federal, prestando informações relativas ao Requerimento n° 5.400/2013, da

Comissão de Segurança Pública.

Do Sr. Francisco Alves dos Reis Júnior, chefe da Seção de Saúde e Segurança do

Trabalho da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego em Minas Gerais,

prestando informações relativas ao Requerimento n° 5.634/2013,  da Comissão de

Direitos Humanos.

Do  Sr.  Joaquim  Barbosa,  presidente  do  STF,  comunicando  que  essa  corte,  no

julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 917, declarou inconstitucional o
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art. 27, §§ 1º ao 5º, da Lei nº 10.961, de 14/12/1992.

Do  Sr.  José  Eden  de  Medeiros,  coordenador  de  Controle  de  Convênios  e

Empréstimos da Embrapa, informando a celebração de convênio entre essa empresa

e a Epamig. (- 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. Júlio César dos Santos Esteves, secretário adjunto de Casa Civil, prestando

informações  relativas  ao  Projeto  de  Lei  nº  2.662/2011  e  aos  Projetos  de  Lei

Complementar nºs 36 e 42/2013, em atenção a pedidos de diligência da Comissão de

Justiça. (- Anexem-se o ofício e as informações aos respectivos projetos.)

Do  Sr.  Paulo  Sérgio  Martins  Alves,  secretário  adjunto  de  Planejamento  (4),

prestando  informações  relativas  aos  Projetos  de  Lei  nºs  4.439,  4.440,  4.442  e

4.443/2013 (- Anexem-se aos respectivos projetos de lei.)

Do Sr. Walter Tosta, deputado federal, solicitando a realização de audiência pública

por  esta Casa com vistas  a consultar  a população,  em especial  as  pessoas com

deficiência, sobre a reforma do Estatuto da Pessoa com Deficiência. (- À Comissão

da Pessoa com Deficiência.)

2ª Fase (Grande Expediente)

Apresentação de Proposições

O presidente - A presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra

aos oradores inscritos para o Grande Expediente.

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à presidência as seguintes proposições:

PROJETO DE LEI Nº 4.698/2013

Declara de utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores Rurais do P.A

Santa Luzia, com sede no Município de Perdizes.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores

Rurais do P.A Santa Luzia, com sede no Município de Perdizes.

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

Sala das Reuniões, 19 de novembro de 2013.

Bosco

Justificação: A Associação dos Pequenos Produtores Rurais do P.A Santa Luzia,
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com sede no Município  de  Perdizes,  é  uma associação civil,  sem fins  lucrativos,

apolítica, apartidária, que não faz distinção de raça, cor, credo e posição social.

A entidade tem o objetivo de prestar serviços que possam contribuir para o fomento,

a administração e a coordenação das atividades econômicas e sociais relativas à

exploração agropecuária, visando melhor aproveitamento das terras e melhora das

condições de vida de seus associados.

A associação  promove  o  transporte,  o  beneficiamento  ou  a  industrialização  da

produção e atua como representante dos associados na comercialização de produtos

ou insumos, assim como mantém serviços próprios de assistência médica, dentária,

recreativa e educacional.

A instituição  tem  interesse  em  celebrar  convênios  ou  parcerias  com  quaisquer

entidades públicas, privadas ou ONGs. Está devidamente registrada no Cartório de

Registro Civil das Pessoas Jurídicas e desenvolve suas atividades, ininterruptamente,

há mais de um ano. Sua diretoria é constituída por pessoas que exercem atividades

voluntárias, e seu estatuto dispõe sobre a destinação do patrimônio a entidade com

fins congêneres no caso de sua dissolução.

- 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 4.699/2013

Declara  de  utilidade  pública  a  Federação  das  Associações  de  Moradores  de

Conselheiro Lafaiete - Famocol -, com sede no Município de Conselheiro Lafaiete.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1°  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Federação  das  Associações  de

Moradores  de  Conselheiro  Lafaiete  -  Famocol  -,  com  sede  no  Município  de

Conselheiro Lafaiete.

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

Sala das Reuniões, 19 de novembro de 2013.

Glaycon Franco

Justificação: A Federação das Associações de Moradores de Conselheiro Lafaiete -

Famocol - é uma instituição que congrega as associações de bairro de Conselheiro
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Lafaiete, tendo, entre seus objetivos, fortalecê-las em suas lutas pela solução dos

problemas sociais e comunitários como saúde, educação, lazer, moradia e transporte;

contribuir com a formação e a organização de entidade de bairro onde ela não exista;

promover, em conjunto com associações, atividades artísticas, culturais e desportivas,

de modo a contribuir para o desenvolvimento social e cultural da população; promover

encontros, debates, palestras e mesas redondas acerca de assuntos de interesse das

associações de moradores; e lutar contra toda discriminação de raça, sexo, ideologia,

religião e política, bem como contra todo tipo de abuso de poder contra a população.

A entidade encontra-se  em pleno e regular  funcionamento  há  mais  de um ano,

sendo sua diretoria constituída de pessoas idôneas, não remuneradas pelas funções

que exercem. Atende, dessa forma, aos requisitos legais. O processo que tem por

objetivo a declaração de utilidade pública da referida entidade encontra-se legalmente

amparado e obedece às exigências da Lei n° 12. 972, de 27/7/1998.

Por essas razões, conclamo meus nobres pares a aprovarem esta proposição.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.700/2013

Declara de utilidade pública o Movimento Estudantil do Brasil - MEB, com sede no

município de Ibirité.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Movimento Estudantil do Brasil - MEB

-, com sede no Município de Ibirité.

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

Sala das Reuniões, 19 de novembro de 2013.

Dinis Pinheiro

Justificação: O Movimento Estudantil do Brasil - MEB -, com sede no Município de

Ibirité,  entidade  civil  sem  fins  lucrativos,  de  finalidade  filantrópica  e  de  caráter

educacional,  cultural  e  assistencial,  visa  a,  entre  outros  objetivos,  defender  os

interesses  individuais  e  coletivos  dos  estudantes;  incentivar  a  cultura  literária

relacionada com as  lutas  estudantis  no  Brasil  e  no  mundo;  cooperar  com  outras
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entidades;  realizar  intercâmbio  de  caráter  cultural;  incentivar  e  apoiar  lutas  em

defesas da ecologia mundial.

O  processo  que  tem por  objetivo  a  declaração  de  utilidade  pública  da  referida

entidade  encontra-se  legalmente  amparado  e  obedece  às  exigências  da  Lei  n°

12.972, de 27/7/1998.

A entidade de que trata este projeto de lei funciona regularmente há mais de um

ano, e sua diretoria é composta de pessoas idôneas, que não percebem nenhuma

remuneração pelas funções que exercem, conforme consta em atestado.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.701/2013

Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores e Amigos de Januária,

com sede no Município de Januária.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Moradores e Amigos

de Januária, com sede no Município de Januária.

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

Sala das Reuniões, 19 de novembro de 2013.

Dinis Pinheiro

Justificação:  A Associação  dos  Moradores  e  Amigos  de Januária,  com sede no

Município de Januária, entidade civil sem fins lucrativos, de finalidade filantrópica e de

caráter educacional, cultural e assistencial, visa a, entre outros objetivos, promover a

melhoria da qualidade de vida das pessoas, desenvolvendo programas de promoção

à  saúde,  à  educação,  ao  lazer  e  ao  bemestar  da  comunidade,  coordenando  e

supervisionando  ações  no  campo  da  assistência  social  e  amparando  crianças,

adolescentes e idosos carentes.

O processo que tem por  objetivo  a  declaração de utilidade pública  da  entidade

encontra-se  legalmente  amparado e  obedece às  exigências  da  Lei  n°  12.972,  de

27/7/98.

A entidade funciona regularmente há mais de um ano, e sua diretoria é composta
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de pessoas idôneas, que não percebem nenhuma remuneração pelas funções que

exercem, conforme consta em atestado.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.702/2013

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  Casa  Lar  de  Itabirito,  com  sede  no

Município de Itabirito.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação Casa Lar de Itabirito, com

sede no Município de Itabirito.

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

Sala das Reuniões, 19 de novembro de 2013.

Jayro Lessa

Justificação: A Associação Casa Lar de Itabirito, com sede no Município de Itabirito,

é uma entidade civil sem fins lucrativos, partidários ou religiosos e tem por finalidade

a execução de programas de proteção a crianças em situação de risco.

Assim, como disposto em seu estatuto social, a Associação Casa Lar de Itabirito

também desenvolve atividades de orientação e apoio sociofamiliar,  abrigo, creche,

entre outras, prestando serviços de reconhecido interesse público.

Ademais, em pleno e regular funcionamento há mais de um ano, a referida entidade

cumpre todos os requisitos exigidos por lei, pelo que faz jus ao título declaratório de

utilidade pública.

Por essas razões, conto com o apoio dos nobres pares para a aprovação deste

projeto de lei.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.703/2013

Dispõe sobre a obrigatoriedade de que conste, nos rótulos das embalagens de café

comercializado no Estado, informação sobre a espécie vegetal de que se compõe o
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produto.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  estabelecida  a  obrigatoriedade  de  que  conste,  nos  rótulos  das

embalagens  de  café  comercializado  no  Estado,  informação  sobre  as  espécies

vegetais de que se compõe o produto, a percentagem de cada uma e a percentagem

de PVA (grãos pretos, verdes e ardidos da espécie Coffea arabica).

§  1º  -  O  produto  comercializado  no  Estado  com  o  nome  de  café,

independentemente de sua apresentação, somente poderá ser produzido a partir de

grãos de espécies vegetais do gênero Coffea.

§ 2º - No caso de se utilizarem grãos de plantas híbridas de diferentes espécies do

gênero  Coffea,  especificar-se-á  no  rótulo  do  produto  a  respectiva  participação

percentual.

Art.  2º - As disposições desta lei  aplicam-se aos cafés torrado em grão, torrado

moído  e solúvel  e  a  todas  as demais  formas  em que  for  destinado ao consumo

humano, puro ou em mistura com outros produtos alimentícios, e comercializado no

Estado.

Art. 3º - Para os efeitos desta lei, entendem-se por espécies do gênero Coffea no

Estado as espécies Coffea arabica e Coffea canephora.

§ 1º - A espécie  canephora será referida no rótulo de acordo com as variedades

conhecidas como robusta ou conillon.

§ 2º - A espécie arabica será referida no rótulo com este nome.

Art.  4° - O descumprimento do disposto nesta lei  sujeitará o infrator às sanções

previstas na Lei Federal n° 8.078, de 11 de setembro de 1990.

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

Sala das Reuniões, 19 de novembro de 2013.

Mário Henrique Caixa

Justificação: O Estado de Minas Gerais é conhecido mundialmente pela qualidade

de seu café, especialmente o café arábica, considerado café fino e “gourmet” e que,

se comparado ao conillon, possui mais características sensoriais como doçura, aroma

e acidez. Entretanto, muitas vezes o café cultivado em nosso Estado, em sua quase

totalidade da espécie Coffea arabica, é misturado, em seu beneficiamento, a grãos de
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outras espécies vegetais.

Normalmente, nas embalagens de café, não constam índices de impurezas como

palha de café, cereais (soja e milho) e mesmo resíduos do arábica, como o PVA

(grãos pretos, verdes e ardidos), que comprovadamente tem grau de acidez elevado

e hoje está embutido nos  blends. Fazer esse controle é de suma importância, pois

estudos mostraram que não há problema em tomar café moderadamente (5 ou 6

xícaras  por  dia),  mas,  no  caso de presença do PVA,  poderá  haver  danos  se  for

ingerido nessa quantidade, devido aos processos fermentativos.

Em  termos  de  mercado,  a  não  utilização  dos  resíduos  do  arábica  (PVA)  na

produção do café industrializado pode interferir na valorização da espécie, uma vez

que haveria retirada de sacas do mercado. Estima-se que a utilização de PVA na

torrefação  corresponde  a  15%  da  produção  cafeeira  do  País.  Esses  resíduos

comprovadamente podem ser utilizados na fabricação de biodiesel, cumprindo o ciclo

ecológico.

Além do PVA, é comum a utilização, nos  blends, de quantidades significativas de

café robusta ou conillon. Este tem praticamente o dobro de cafeína que o arábica

(2,2% contra 1,2%), e essa quantidade provoca a diminuição do consumo de café,

pois sacia-se a necessidade de cafeína com menor quantidade de café ingerido.

A  rotulagem  exigiria  fiscalização,  trazendo  novo  conceito  ao  café  mineiro,  e

contribuiria  para  a  valorização  do  produto,  com  competitividade  de  mercado  e

possibilidade de  ser  vendido  em  todas  as  partes  do  mundo;  o  fortalecimento  da

identidade  do  café  mineiro  como  referência  de  qualidade;  e  a  moralização  do

mercado, reduzindo as possibilidades de manipulação do consumidor, que passaria a

ter assegurada a opção de escolha no momento de consumir o produto, direito que

está sendo tolhido. Estima-se que cerca de 320 mil cafeicultores seriam beneficiados.

Diante disso, pretende-se dotar o Estado de um instrumento legal que possibilite a

implementação de uma cultura de consumo mais consciente e de maior qualidade.

Por sua importância, contamos com o apoio de nossos pares à aprovação deste

projeto.

-  Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, Defesa do Consumidor e de

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

PROJETO DE LEI Nº 4.704/2013

Declara de utilidade pública o Instituto Cultural Aníbal Machado - Borrachalioteca de

Sabará, com sede no Município de Sabará.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública o “Instituto Cultural Aníbal Machado -

Borrachalioteca de Sabará”, com sede no Município de Sabará.

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

Sala das reuniões, 19 de novembro de 2013.

Elismar Prado

Justificação:  O  Instituto  Cultural  Aníbal  Machado -  Borrachalioteca de Sabará  é

pessoa  jurídica  de  direito  privado,  sem  fins  lucrativos  e  com  duração  por  tempo

indeterminado.

Fundada em 6 de julho de 2006, tem por finalidade o fomento à prática da leitura, a

difusão cultural e o aprimoramento humano, a promoção do desenvolvimento social

da comunidade, bem como o desenvolvimento de valores humanos e a colaboração

com o poder público no sentido de solidariedade social.

Conforme documentação anexa, 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

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.

Nesse  sentido,  em  face  dos  relevantes  serviços  prestados  pela  instituição  ao

Município  de  Sabará,  torna-se  imperativa  a  aprovação  deste  projeto  por  nossos

ilustres pares.

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

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

Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 4.705/2013

Declara de utilidade pública o Sindicato dos Trabalhadores Rurais Assalariados e

Agricultores  Familiares  do Município  de  Minas Novas,  com sede no Município  de

Minas Novas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Sindicato dos Trabalhadores Rurais

Assalariados e Agricultores Familiares do Município de Minas Novas, com sede no

Município de Minas Novas.

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

Sala das Reuniões, 19 de novembro de 2013.

Rogério Correia

Justificação:  O  Sindicato  dos  Trabalhadores  Rurais,  Assalariados  e  Agricultores

Familiares  do  Município  de  Minas  Novas,  entidade  sem  fins  lucrativos  com sede

nesse município, tem por finalidades proteger e defender os direitos da categoria e os

interesses  individuais  de  seus  associados,  representá-los  perante  as  autoridades

administrativas  e  judiciárias  e  promover  o  bem-estar  de  seus  associados,  entre

outras.

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

amparado, estando obedecidas as exigências contidas na Lei nº 12.972 de 27/7/1998.

Por essas razões, espero contar com apoio dos nobres pares para aprovação deste

projeto.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.706/2013

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  Amigos  da  Casa  Lar,  com  sede  no

Município de Diamantina.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação Amigos da Casa Lar, com

sede no município de Diamantina.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 19 de novembro de 2013.

Rogério Correia

Justificação: A Associação Amigos da Casa Lar,  fundada em 29 de setembro de

2007.  é  uma  entidade  privada  sem  fins  lucrativos,  com  foro  na  Comarca  de

Diamantina  e  tem  por  finalidade  amparar  e  prover  as  necessidades  físicas,

educacionais, sociais, esportivas e espirituais de crianças e adolescente em situação

de  risco  e  abandono  ou  sob tutela  judicial,  tendo em vista  a  sua reintegração à

sociedade ou à família, natural ou substituta, entre outras.

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

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

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

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.707/2013

Declara de utilidade pública a Associação dos Apicultores de Minas Novas - Aapimn

-, com sede no Município de Minas Novas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Apicultores de Minas -

Aapimn -, com sede no Município de Minas Novas.

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

Sala das Reuniões, 19 de novembro de 2013.

Rogério Correia

Justificação: A Associação dos Apicultores de Minas Novas - Aapimn -, fundada em

15 de julho de 2005, é uma entidade filantrópica, sem fins lucrativos com sede no

Município  de  Minas  Novas,  que tem por  finalidade a  promoção de integração ao

mercado de trabalho; a habilitação e a reabilitação das pessoas com deficiência e a

promoção de sua integração à vida comunitária; a proteção à família, à maternidade,

à infância, à adolescência e à velhice;  o amparo às crianças e aos adolescentes

carentes, entre outras.

O processo objetivando a declaração de utilidade pública da entidade encontra-se
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legalmente  amparado,  obedecidas  as  exigências  contidas  na  Lei  nº  12.972,  de

27/7/1998.

Por  essas razões, espero contar com apoio dos nobres 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 4.708/2013

Declara de utilidade pública a Associação dos Congados e Moçambique de Nossa

Senhora do Rosário de Conceição do Itaguá, com sede no Município de Brumadinho

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Congados  e

Moçambique de Nossa Senhora do Rosário de Conceição do Itaguá, com sede no

Município de Brumadinho.

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

Sala de Reuniões, 19 de novembro de 2013.

Luzia Ferreira

Justificação:  O projeto de lei  em epigrafe tem por  objetivo  declarar  de utilidade

pública a Associação dos Congados e Moçambique de Nossa Senhora do Rosário de

Conceição do Itaguá, com sede no Município de Brumadinho

A associação é uma entidade social, sem fins lucrativos e com duração por tempo

indeterminado, que não remunera seus diretores. Tem por finalidade realizar festejos

de Nossa Senhora do Rosário; pesquisar e divulgar estudos sobre folclore inerentes a

manifestações  religiosas;  promover  a  assistência  social;  denunciar  e  lutar  contra

todos os atos de depredação do patrimônio histórico e do meio ambiente; promover

estudos, simpósios, cursos e oficinas relacionados ao folclore e à cultura popular de

forma geral; e incentivar, planejar e realizar, por si só ou por força de convênios ou

contratos  com  entidades  públicas  ou  privadas,  atividades  de  caráter  cultural,

ecológico e esportivo.

Considerando  a  missão  e  os  objetivos  da  entidade,  solicito  o  apoio  dos  meus

nobres pares para a aprovação deste projeto.
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-  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 4.709/2013

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Argirita 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 Argirita imóvel

com área de 300,00m2, situado no Largo da Matriz, registrado sob o n° 22.990, no

livro de Transcrição das Transmissões n° 3-0, às fls. 168, no Cartório de Registro de

Imóveis da Comarca de Leopoldina.

Parágrafo único -  O imóvel  a  que se refere  o  caput deste artigo destina-se ao

funcionamento da Câmara Municipal de Argirita.

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 art. 1°.

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

Sala das Reuniões, 19 de novembro de 2013.

Gustavo Corrêa

Justificação: Este projeto objetiva a doação ao Município de Argirita de imóvel de

propriedade do Estado situado no mesmo município.

Visando atender ao interesse público, o Executivo Municipal solicita a doação do

imóvel, a fim de incorporá-lo ao patrimônio do município, para o funcionamento da

câmara municipal.

Considerando  justa  a  doação  pretendida,  contamos  com  o  apoio  dos  nobres

deputados e deputadas à aprovação deste projeto de lei.

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

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

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 4.710/2013

Ratifica regime especial de tributação concedido ao setor de óleos vegetais, nos

termos do art. 225 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
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Art. 1º - Fica ratificada a medida de proteção à economia do Estado incidente sobre

o contribuinte mineiro do  setor de óleos vegetais, nos termos do art. 225 da Lei nº

6.763, de 26 de dezembro de 1975, em virtude de benefícios fiscais concedidos por

outros estados, conforme exposição de motivos encaminhada por meio da Mensagem

nº 547/2013.

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

Sala das Reuniões, 19 de novembro de 2013.

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

- Publicado, vai o projeto à Comissão de Fiscalização Financeira para deliberação,

nos termos da Decisão Normativa da Presidência nº 18.

REQUERIMENTOS

Nº  6.299/2013,  da  Comissão  de  Administração  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado à assessoria jurídica do Fundo de Previdência do Estado de Minas

Gerais - Funpemg - pedido de informações sobre a proposta de extinção desse fundo,

prevista no Projeto de Lei Complementar nº 54/2013, bem como sobre a instituição do

regime de previdência complementar proposta no Projeto de Lei Complementar nº

53/2013. (- À Mesa da Assembleia.)

Nº 6.300/2013, do deputado Ivair Nogueira, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Sindicato da Indústria da Construção Pesada no Estado de

Minas Gerais pelos seus 45 anos de fundação. (- À Comissão de Turismo.)

Nº  6.301/2013,  do  deputado  Bosco,  em  que  solicita  seja  formulado  voto  de

congratulações com a comunidade de Prata pelo 140º aniversário desse município.

Nº 6.302/2013, do deputado Ivair Nogueira, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Betim pelo aniversário desse município.

Nº 6.303/2013, do deputado Ivair Nogueira, em que solicita seja formulado voto de

congratulações  com  a  comunidade  de  Mateus  Leme  pelo  aniversário  desse

município.

Nº 6.304/2013, do deputado Ivair Nogueira, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Candeias pelo aniversário desse município.

Nº 6.305/2013, do deputado Ivair Nogueira, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Alagoa pelo aniversário desse município.
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Nº 6.306/2013, do deputado Ivair Nogueira, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Guaraciaba pelo aniversário desse município.

Nº 6.307/2013, do deputado Ivair Nogueira, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Veredinha pelo aniversário desse município.

Nº 6.308/2013, do deputado Fábio Cherem, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Itutinga pelos 60 anos de emancipação desse

município.

Nº 6.309/2013, do deputado Fábio Cherem, em que solicita seja formulado voto de

congratulações  com  a  comunidade  de  Bocaina  de  Minas  pelos  60  anos  de

emancipação desse município.

Nº 6.310/2013, do deputado Fábio Cherem, em que solicita seja formulado voto de

congratulações  com  a  comunidade  de  Lassance  pelos  60  anos  de  emancipação

desse município.

Nº 6.311/2013, do deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com a comunidade de Ribeirão Vermelho pelos 65 anos de

emancipação desse município.

Nº 6.312/2013, do deputado Fábio Cherem, em que solicita seja formulado voto de

congratulações  com  a  comunidade  de  Várzea  da  Palma  pelos  60  anos  de

emancipação desse município.

Nº 6.313/2013, do deputado Ivair Nogueira, em que solicita seja formulado voto de

congratulações  com  a  comunidade  de  Mário  Campos  pelo  aniversário  desse

município.

Nº 6.314/2013, do deputado Ivair Nogueira, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Congonhal pelo aniversário desse município.

Nº 6.315/2013, do deputado Ivair Nogueira, em que solicita seja formulado voto de

congratulações  com  a  comunidade  de  Monsenhor  Paulo  pelo  aniversário  desse

município. (- Distribuídos à Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização.)

Nº  6.316/2013,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado  ao  governador  do  Estado  pedido  de  providências  para  que  sejam

fornecidas água e energia elétrica no imóvel de propriedade da Fhemig situado na

Rua Manaus, nº 348, no Bairro Santa Efigênia, em Belo Horizonte.
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Nº  6.317/2013,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Copasa-MG pedido de providências para que seja restabelecido o

fornecimento de água no imóvel de propriedade da Fhemig situado na Rua Manaus,

nº 348, no Bairro Santa Efigênia, em Belo Horizonte.

Nº  6.318/2013,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Cemig  pedido  de  providências  para  que  seja  restabelecido  o

fornecimento de energia elétrica no imóvel de propriedade da Fhemig situado na Rua

Manaus, 348, no Bairro Santa Efigênia, em Belo Horizonte.

Nº  6.319/2013,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado  ao  governador  do  Estado  e  à  Presidência  da  Fhemig  pedido  de

providências  para  que  seja  revogado  o  termo de  cessão  de  uso  firmado  com a

Fundação Lucas Machado para a implementação do Memorial Juscelino Kubitschek

no imóvel, pertencente à Fhemig, situado na Rua Manaus, nº 348, no Bairro Santa

Efigênia, em Belo Horizonte. (- Distribuídos à Comissão de Direitos Humanos.)

Nº  6.320/2013,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Planejamento pedido de providências para que sejam

liberados  urgentemente  os  recursos  da  emenda  na  ação  4173,  no  valor  de

R$505.000,00, destinada ao apoio à comercialização da Economia Popular Solidária -

Feiras livres e pontos fixos de venda. (- À Comissão do Trabalho.)

Nº  6.321/2013,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao juiz titular da 26ª Vara Cível da Comarca de Belo Horizonte pedido

de providências para que as notas taquigráficas da 16ª Reunião Extraordinária dessa

comissão  sejam  juntadas  aos  autos  nº  3760090-16.2013.8.0024,  da  ação  de

reintegração de posse movida pela Fundação Lucas Machado, referente ao imóvel

situado na Rua Manaus, nº 348, no Bairro Santa Efigênia, Belo Horizonte.

Nº  6.322/2013,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao governador do Estado e à Fhemig pedido de providências para que

sejam realizadas obras emergenciais de manutenção do imóvel de propriedade dessa

fundação situado na Rua Manaus, 348, no Bairro Santa Efigênia, em Belo Horizonte.

(- Distribuídos à Comissão de Direitos Humanos.)

Nº 6.323/2013, do deputado Ivair Nogueira, em que solicita seja formulado voto de
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congratulações  com  o  "Jornal  Cidades"  pelos  15  anos  de  sua  fundação.  (-  À

Comissão de Transporte.)

Nº  6.324/2013,  do  deputado  Bosco,  em  que  solicita  seja  formulado  voto  de

congratulações  com  Augusto  César  da  Silva,  aluno  da  rede  pública  estadual  de

ensino, por sua seleção no programa Jovens Embaixadores 2014.

Nº  6.325/2013,  do  deputado  Bosco,  em  que  solicita  seja  formulado  voto  de

congratulações  com a  Escola  Estadual  São José,  de  Ibiá,  pela  seleção do aluno

Augusto  César  da  Silva,  do  2º  ano  do  ensino  médio,  no  programa  Jovens

Embaixadores 2014. (- Distribuídos à Comissão de Educação.)

Nº 6.326/2013,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações com os policiais militares que menciona, lotados na 5ª Companhia de

Missões  Especiais  da  PMMG,  pela  atuação  na  operação,  em  12/11/2013,  em

Governador Valadares, que culminou na apreensão de drogas e na prisão de um

homem; e seja encaminhado ao Comando-Geral da PMMG pedido de providências

para que aos militares seja concedida recompensa pelo relevante serviço prestado à

sociedade.

Nº 6.327/2013,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 1º Batalhão de

Polícia Militar, pela atuação na operação, em 12/11/2013, que culminou na prisão dos

envolvidos no assassinato de um homem que havia acabado de depor no Fórum

Lafayette,  em  Belo  Horizonte;  e  seja  encaminhado ao  Comando-Geral  da  PMMG

pedido  de  providências  para  que  aos  militares  seja  concedida  recompensa  pelo

relevante serviço prestado à sociedade.

Nº 6.328/2013,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 23º Batalhão de

Polícia  Militar,  pela  atuação  na  operação,  em  12/11/2013,  que  culminou  no

desbaratamento de esquema de roubos de carro em Divinópolis e na prisão de três

homens; e seja encaminhado ao Comando-Geral da PMMG pedido de providências

para que aos militares seja concedida recompensa pelo relevante serviço prestado à

sociedade.

Nº 6.329/2013,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
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congratulações com os policiais militares que menciona, lotados na 7ª Companhia de

Missões Especiais da PMMG, pela atuação na operação, em 10/11/2013, no Bairro

Bom  Destino,  em  Santa  Luzia,  que  culminou  na  apreensão  de  armas  de fogo  e

munições,  na  prisão  de  um  homem  e  na  apreensão  de  dois  menores;  e  seja

encaminhado ao Comando-Geral  da PMMG pedido de providências para que aos

militares seja concedida recompensa pelo relevante serviço prestado à sociedade.

Nº 6.330/2013,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 58º Batalhão de

Polícia  Militar,  pela  atuação  em  operação,  em  8/11/2012,  no  Bairro  Nazaré,  em

Coronel  Fabriciano,  desencadeada  por  denúncia  anônima,  que  culminou  na

apreensão  de  drogas,  munições,  arma,  balanças  de  precisão,  cápsulas  para

acondicionamento  de  cocaína,  celular,  cheques  e  quantia  em  dinheiro;  e  seja

encaminhado ao Comando-Geral  da PMMG pedido de providências para que aos

militares seja concedida recompensa pelo relevante serviço prestado à sociedade.

Nº 6.331/2013,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 27º Batalhão de

Polícia Militar, pela atuação na operação, em 8/11/2013, no Bairro Alto Grajaú, em

Juiz de Fora, que culminou na apreensão de um menor, além de droga e quantia em

dinheiro; e seja encaminhado ao Comando-Geral da PMMG pedido de providências

para que aos militares seja concedida recompensa pelo relevante serviço prestado à

sociedade.

Nº 6.332/2013, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso aos policiais civis que menciona, lotados na 4ª Delegacia

Especializada de Investigação de Furto  e  Roubo de Veículo,  do  Detran-MG,  pela

prisão, em 12/11/2013, de dois homens, um dos quais apontado pela Polícia Civil

como um dos maiores adulteradores de chassis, motores e vidros em Belo Horizonte.

Nº 6.333/2013, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja formulada

manifestação  de  aplauso  aos  policiais  militares  que  menciona,  lotados  na  44ª

Companhia de Polícia Militar  do 6º Batalhão de Polícia Militar,  pela prisão de um

suspeito  de  tráfico  de  drogas  e  pela  apreensão  de  76  buchas  de  maconha,  em

Governador Valadares, em 12/11/2013.
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Nº 6.334/2013, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja formulada

manifestação  de  aplauso  aos  policiais  militares  que  menciona,  lotados  na  1ª

Companhia do Batalhão Rotam, pela prisão de três homens e pela apreensão de um

menor  por  tráfico  de  drogas  em  Belo  Horizonte,  em  4/11/2013.  (-  Distribuídos  à

Comissão de Segurança Pública.)

Nº  6.335/2013,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Comando-Geral  da PMMG pedido de providências para que não

adote nenhuma medida em relação à reintegração de posse do imóvel, pertencente à

Fhemig, situado na Rua Manaus, 348, no Bairro Santa Efigênia, em Belo Horizonte,

antes  que  sejam  finalizadas  as  negociações  entre  o  governo  do  Estado  e  os

integrantes do Espaço Comum Luiz Estrela; e para que a comissão especial prevista

na Lei nº 13.604, de 2000, seja informada de todas as medidas adotadas a respeito

dessa ação. (- À Comissão de Direitos Humanos.)

Nº 6.336/2013, do deputado Jayro Lessa, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a Sociedade Musical União XV de Novembro pelos 112 anos de

harmonia no ar. (- À Comissão de Cultura.)

Nº  6.337/2013,  do  deputado  Bosco,  em  que  solicita  seja  formulado  voto  de

congratulações com a Frente Mineira de Prefeitos pela realização do 100º Encontro

de Prefeitos das Cidades Polo de Minas Gerais, de 7 a 9/11/2013, no Município de

Araxá. (- À Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 6.338/2013, da deputada Maria Tereza Lara e dos deputados Durval Ângelo e

Carlos Pimenta, em que solicitam seja formulado voto de congratulações com o Sr.

Wagner Pinheiro de Oliveira pelos excelentes serviços prestados na Presidência da

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. (- À Comissão de Esporte.)

Nº  6.339/2013,  do  deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao governador do Estado e ao DER-MG pedido de providências para

que seja construído anel viário nos Municípios de Medeiros e Pratinha.

Nº  6.340/2013,  do  deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao DER-MG pedido de providências para a realização de manutenção

na  BR-497  e  a  construção  de  acostamento  no  trecho  entre  os  Municípios  de

Uberlândia e Prata.



1416
____________________________________________________________________________

Nº  6.341/2013,  do  deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao governador do Estado e ao DER-MG pedido de providências para

que se agilize o processo de licitação da obra relativa ao trecho rodoviário que ligará

os Municípios de Conselheiro Pena e São José do Itueto, constante do programa

Caminhos de Minas. (- Distribuídos à Comissão de Transporte.)

Nº 6.342/2013, do deputado Sávio Souza Cruz, em que solicita seja formulado voto

de  congratulações  com  os  familiares  do  desembargador  Perboyre  Starling  pelo

centenário  de  seu  nascimento,  em  7/11/2013.  (-  À  Comissão  de  Administração

Pública.)

Nº 6.343/2013,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações  com  os  policiais  militares  do  22º  Batalhão  de  Polícia  Militar  que

menciona,  pela  atuação  na  operação,  em  16/11/2013,  na  Vila  Leonina,  em  Belo

Horizonte,  que  resultou  na  prisão  de  um  homem  e  na  apreensão  de  100kg  de

maconha, R$45.000,00, três veículos, uma moto e uma balança de precisão; e seja

encaminhado ao Comando-Geral da PMMG pedido de providências para que seja

concedida aos policiais recompensa pelo relevante serviço prestado à sociedade.

Nº 6.344/2013,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações com os policiais militares do 26º Batalhão de Polícia Militar e da 25ª

Companhia Independente da Polícia Militar que menciona, pela atuação na operação,

em 11/11/2013, no Município de Materlândia, que resultou na prisão de cinco homens

e  na  apreensão  da  quantia  de  R$60.000,00,  roubada  de  um  caixa  eletrônico

explodido na cidade; 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  6.345/2013,  da  Comissão  de  Administração  Pública,  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.

Nº  6.346/2013,  da  Comissão  de  Administração  Pública,  em  que  solicita  seja
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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. (- Distribuídos à Mesa

da Assembleia.)

Nº  6.347/2013,  do  deputado  Braulio  Braz,  em  que  solicita  seja  formulada

manifestação de pesar pelo falecimento do Sr. Vicente de Paulo Ferreira dos Santos,

ex-vereador do Município de Bicas, ocorrido em 18/11/2013, nesse município. (- À

Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 6.348/2013, do deputado Gustavo Corrêa, em que solicita seja encaminhado ao

governador do Estado pedido de providências para conceder ao Sr. Ricardo Vescovi

de Aragão o título de Cidadão Honorário de Minas Gerais. (- À Comissão de Turismo.)

Nº 6.349/2013, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja formulada

manifestação de  aplauso  aos  policiais  militares  que  menciona,  pela  prisão de  14

indivíduos e pela apreensão de 3 menores por incitação ao crime no Município de

Belo Horizonte, em 7/9/2013.

Nº 6.350/2013, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso aos policiais  militares que menciona,  pela prisão de um

indivíduo por roubo e sequestro no Município de Belo Horizonte, em 14/10/2013.

Nº 6.351/2013, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja formulada

manifestação  de  aplauso  aos  policiais  federais  que  efetuaram  a  prisão  de  três

homens  e  a  apreensão  de  25kg  de  "crack",  na  MG-265,  em  Rio  Pomba,  em

8/11/2013.

Nº 6.352/2013, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso aos policiais federais que efetuaram a prisão de uma mulher

e a apreensão de 40kg de maconha em Montes Claros, em 13/11/2013.

Nº 6.353/2013, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso aos policiais federais que efetuaram a prisão de um homem

e  a  apreensão  de  203kg  de  pasta-base  de  cocaína  em  Belo  Horizonte,  em

16/11/2013.

Nº 6.354/2013, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja formulada
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manifestação  de  aplauso  aos  policiais  federais  que  efetuaram  a  prisão  de  três

suspeitos  de  tráfico de  drogas e a  apreensão de 265kg de maconha em Mateus

Leme, em 8/11/2013. (- Distribuídos à Comissão de Segurança Pública.)

Nº 6.355/2013, da deputada Liza Prado, em que solicita seja encaminhado à Anac

pedido de providências para que seja concedido passe livre no transporte aéreo no

âmbito  do  Estado  às  pessoas  com  deficiência  comprovadamente  carentes.  (-  À

Comissão da Pessoa com Deficiência.)

Nº 6.356/2013, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado ao

Ministério das Comunicações e à Diretoria-Geral do Detel-MG pedido de providências

para a implantação de telefonia móvel celular nas localidades que menciona.

Nº 6.357/2013, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado ao

governador do Estado pedido de providências para viabilizar a construção de ponte

sobre o Rio Jequitinhonha, no Município de Jacinto.

Nº  6.358/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados ao Comando-Geral da PMMG o trecho das notas taquigráficas em que

constam os relatos colhidos durante o pinga-fogo da 32ª Reunião Ordinária dessa

comissão e pedido  de providências  para averiguação das  denúncias  sobre  o uso

indevido de unidades policiais militares contra moradores da Vila PTO, em Contagem,

em 5/11/2013.

Nº  6.359/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado à  Corregedoria da  PMMG o trecho das  notas taquigráficas em que

constam os relatos colhidos durante o pinga-fogo da 32ª Reunião Ordinária dessa

comissão e pedido  de providências  para averiguação das  denúncias  sobre  o uso

indevido de unidades policiais militares contra moradores da Vila PTO, em Contagem,

em 5/11/2013.

Nº  6.360/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Prefeitura  Municipal,  à  Câmara  Municipal  e  aos  Comandos  das

Polícias  Militar  e  Civil  de  Montes  Claros  pedido  de  providências  para  que  sejam

atendidas as reivindicações da Associação dos Carroceiros Conscientes de Montes

Claros que menciona.

Nº  6.361/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja
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encaminhado à Secretaria da Presidência da República e à Diretoria-Geral do Dnit

pedido de providências para que sejam agilizadas as obras de asfaltamento do trecho

da BR-135 compreendido entre Monte Rei e Montalvânia.

Nº  6.362/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Corregedoria-Geral  de Justiça e ao Conselho Nacional  de Justiça

pedido de providências para a apuração do desaparecimento dos autos do Processo

nº 025.1999.70.2012.8.13.0027, que tramita na Comarca de Betim, cujo objeto é a

apuração de tentativa de homicídio sofrida por William Souza de Oliveira.

Nº  6.363/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Procuradoria-Geral de Justiça pedido de providências para que sejam

mantidas as  atividades da Comissão de Prevenção à Violência em Manifestações

Populares  e  seja  indicado  um  membro  da  área  criminal  que  esteja  a  par  dos

inquéritos relacionados aos manifestantes da chamada "Jornada de Junho", em Belo

Horizonte, para integrar a referida comissão.

Nº  6.364/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Comissão da Verdade de Minas Gerais pedido de providências para

que sejam tomados depoimentos de familiares de Arcy Ribeiro de Carvalho sobre

ocorrência de possível agressão e tortura durante o regime militar.

Nº  6.365/2013,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado aos prefeitos e presidentes das câmaras municipais do Estado pedido

de  providências  para  que  divulguem  o  Programa  Estadual  de  Enfrentamento  ao

Tráfico de Pessoas e para que realizem campanhas de conscientização desse crime,

com a participação dos conselhos tutelares municipais.

Nº  6.366/2013,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Polícia  Civil  pedido  de  providências  para  a  apuração  da

responsabilidade do Sr.  Thiago de Carvalho Passos, delegado de Pedra Azul,  que

não ratificou a ordem de prisão dos Sd. PM Fabrício  Burmann Oliveira e Sd.  PM

Henrique Rodrigues de Oliveira.

Nº  6.367/2013,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado  ao  Ministério  de  Justiça  pedido  de  providências  para  implantar  no

Estado um posto avançado de atendimento humanizado aos migrantes e outro de
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atendimento aos direitos dos viajantes, conforme previsto na ação 41 do Programa

Nacional de Segurança Pública com Cidadania.

Nº  6.368/2013,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao governador do Estado pedido de providências para a convocação

dos excedentes para o cargo de analista do concurso público realizado no âmbito da

Polícia Civil.

Nº  6.369/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados aos Ministérios Públicos Federal e Estadual, à Delegacia de Polícia

Civil  em Manga e à  Polícia  Federal  em  Minas  Gerais  as  cópias  dos Boletins  de

Ocorrência  nºs  M-3899-2013-0000342  e  M-3899-2013-0000376,  recebidos  nessa

comissão, e pedido de providências para que sejam agilizadas as investigações sobre

as denúncias neles contidas.

Nº  6.370/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Secretaria  de  Educação  pedido  de  providências  para  que  seja

mantido o acesso à educação dos detentos do presídio de São Joaquim de Bicas.

Nº  6.371/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Ministério da Saúde e à Secretaria de Saúde pedido de providências

para  que  promovam  mediação  e  intervenção  no  impasse  envolvendo  a  falta  de

repasse de verbas pela Prefeitura de Montes Claros à Santa Casa e aos demais

hospitais municipais.

Nº  6.372/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhada  a  Dom  José Moura,  arcebispo  da igreja  arquidiocesana  de  Montes

Claros,  manifestação de apoio por seu envolvimento no impasse sobre a falta  de

repasse de verbas pela Prefeitura de Montes Claros à Santa Casa e aos demais

hospitais municipais.

Nº  6.373/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Ministério da Justiça e à Funai pedido de providências para que seja

agilizada a publicação do relatório  que confirma o histórico de ocupação indígena

ancestral  nas  terras  reivindicadas  pelas  comunidades  de São João  das  Missões,

Itacarambi e região.

Nº  6.374/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja
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encaminhado à Presidência da República pedido de providências  para que sejam

oficializados  os  atos  necessários  à  completa  demarcação  das  terras  xacriabás

localizadas no Norte do Estado.

Nº  6.375/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Funai, à Codevasf, à Sedese e à Secretaria de Educação pedido de

providências para que sejam analisadas e implementadas as demandas entregues a

essa  Comissão  pela  Câmara  Municipal  de  São  João  das  Missões  em  relação  a

direitos fundamentais das diversas comunidades indígenas existentes na região.

Nº  6.376/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados  à  Presidência  da  Cemig  o  trecho  das  notas  taquigráficas  em  que

constam os relatos colhidos durante o pinga-fogo da 32ª Reunião Ordinária dessa

comissão e pedido de providências para que a JCZ Engenharia e Construções faça o

ressarcimento  dos  prejuízos  ocasionados  pela  danificação  desnecessária  e

imprudente de vários postes e da rede elétrica na Vila PTO, em Contagem.

Nº  6.377/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados ao Comando da Guarda Municipal de Contagem o trecho das notas

taquigráficas  em  que  constam  os  relatos  colhidos  durante  o  pinga-fogo  da  32ª

Reunião Ordinária dessa comissão e manifestação de repúdio ao guarda municipal

de  Contagem  que tentou  impedir  o  uso de televisão  pelas  crianças  das  famílias

acampadas na Praça Tancredo Neves, em frente à Prefeitura de Contagem.

Nº  6.378/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados à Controladoria-Geral do Estado e ao Conselho de Corregedores do

Poder Executivo Estadual o trecho das notas taquigráficas em que constam os relatos

colhidos durante o pinga-fogo da 32ª Reunião Ordinária dessa comissão e pedido de

providências com vistas a averiguar a responsabilidade do Deop-MG sobre a ordem

para que a JCZ Engenharia e Construções demolisse uma casa na Vila PTO, em

Contagem, no dia 5/11/2013.

Nº  6.379/2013,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Presidência  do  INSS  pedido  de  providências  para  que  envie  ao

Tribunal  de  Contas  da  União  solicitação  de  revisão  do  Acórdão  2/2005,  que

determinou a retomada de imóveis ocupados por dezenas de famílias há mais de 60
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anos, no Bairro Vera Cruz, no Município de Belo Horizonte.

Nº  6.380/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Comando da Guarda Municipal de Contagem o trecho das notas

taquigráficas  em  que  constam  os  relatos  colhidos  durante  o  pinga-fogo  da  32ª

Reunião  Ordinária  dessa comissão e  seja  formulada manifestação  de repúdio  ao

comandante Willian, dessa guarda municipal, pelas ações que menciona.

Nº  6.381/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Comando-Geral da PMMG o trecho das notas taquigráficas em que

constam os relatos colhidos durante o pinga-fogo da 32ª Reunião Ordinária dessa

comissão; e seja formulada manifestação de aplauso ao tenente da PMMG chamado

por um integrante da Guarda Municipal de Contagem para fazer boletim de ocorrência

sobre um suposto roubo de energia pelas famílias acampadas na Praça Tancredo

Neves, em frente à Prefeitura de Contagem, pelo profissionalismo e equilíbrio  em

suas ações.

Nº  6.382/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados à Corregedoria-Geral do Município de Contagem o trecho das notas

taquigráficas  em  que  constam  os  relatos  colhidos  durante  o  pinga-fogo  da  32ª

Reunião Ordinária dessa comissão e pedido de providências para averiguar se os

responsáveis pelo Cesu de Contagem estariam agindo com má vontade em face das

solicitações dos moradores da Ocupação Tupã.

Nº  6.383/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados à Corregedoria-Geral do Município de Contagem e à Corregedoria da

Guarda Municipal de Contagem o trecho das notas taquigráficas em que constam os

relatos colhidos durante o pinga-fogo da 32ª Reunião Ordinária dessa comissão e

pedido  de  providências  com  vistas  a  averiguar  os  desmandos  cometidos  por

integrantes da guarda municipal,  bem como as responsabilidades das autoridades

municipais que menciona.

Nº  6.384/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhada  manifestação  de  aplauso  à  XX  Assembleia  Geral  do  Conselho

Indigenista Missionário pela exigência de explicações do Ministério da Justiça e da

Presidência da República sobre as ameaças feitas pelo delegado da Polícia Federal
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do  Mato  Grosso  do  Sul,  Alcídio  de  Souza  Araújo,  contra  a  comunidade  guarani

nhandeva do tekoha Yvy Katu.

Nº  6.385/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados ao Ministério Público da Comarca de Contagem as notas taquigráficas

da 62ª Reunião Extraordinária dessa comissão e pedido de providências com vistas

ao  acompanhamento  das  investigações  das  denúncias  de  graves  violações  de

direitos humanos praticadas, em tese, por policiais militares e civis contra R. F. S. A.

Nº  6.386/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhadas à Corregedoria-Geral de Polícia Militar as notas taquigráficas da 62ª

Reunião  Extraordinária  dessa comissão e  pedido  de  providências  para  apurar  as

graves violações de direitos humanos sofridas pela vítima R. F. S. A., praticadas, em

tese, por policiais militares e civis.

Nº  6.387/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhadas à Chefia da Polícia Civil  e à Corregedoria-Geral da Polícia Civil  as

notas  taquigráficas  da  62ª  Reunião  Extraordinária  dessa  comissão  e  pedido  de

providências para a efetivação das medidas necessárias à proteção da vida de R. F.

S. A. e avocação das investigações desse caso por essa corregedoria, em razão das

denúncias de prática de condutas criminosas por policiais militares e civis.

Nº  6.388/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Secretaria  de  Defesa  Social,  ao  Comando  da  Polícia  Militar  e  à

Corregedoria da Polícia Militar pedido de providências para apuração das denúncias

de que os policiais  militares  do  18º  BPM,  da  Tropa de Choque e do  Rotam não

portavam identificação por tarjeta durante operação na Ocupação William Rosa, no

dia 1º/11/2013.

Nº  6.389/2013,  da  Comissão  de  Administração  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado  ao  Comando-Geral  do  Corpo  de  Bombeiros  Militar  pedido  de

providências para que proceda à abertura de procedimento administrativo disciplinar

contra o Ten.-Cel.  BM Primo Lara de Almeida Júnior,  tendo em vista denúncia de

prática de ato de improbidade administrativa, conforme art. 64, II, do Código de Ética

e Disciplina.

Nº  6.390/2013,  da  Comissão  de  Administração  Pública,  em  que  solicita  seja
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encaminhado ao Tribunal  de  Justiça  pedido  de providências  para  a instalação de

segunda vara na Comarca de Monte Santo de Minas.

Nº  6.391/2013,  da  Comissão  de  Administração  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Tribunal de Contas pedido de providências com vistas a fiscalizar o

pagamento de diárias e de salários acima do teto constitucional no Ministério Público.

Nº  6.392/2013,  da  Comissão  de  Administração  Pública,  em  que  solicita  sejam

encaminhados ao governador do Estado e à Secretaria de Planejamento 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.

Nº  6.393/2013,  da  Comissão  de  Administração  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Procuradoria-Geral  do  Estado  pedido  de  providências  para  a

conclusão de investigação decorrente de denúncia realizada pelo Cap. BM Daniel

Josias Ribeiro Camelo sobre ato de improbidade administrativa praticado pelo Ten.-

Cel.  BM  Primo  Lara  de  Almeida  Júnior  no  âmbito  do  6º  Batalhão  do  Corpo  de

Bombeiros Militar, em Governador Valadares.

-  São  também  encaminhados  à  presidência  requerimentos  da  Comissão

Extraordinária das Águas,  da deputada Ana Maria Resende (11) e dos deputados

Inácio Franco, Rogério Correia e outros e Lafayette de Andrada.

Comunicações

- São  também  encaminhadas  à  presidência  comunicações  das  Comissões  de

Assuntos  Municipais,  do  Trabalho,  de  Prevenção  e  Combate  às  Drogas,  de

Segurança Pública,  de  Administração Pública  e  da  Pessoa com  Deficiência  e  do

deputado Sávio Souza Cruz.

Registro de Presença

O presidente - Queremos agradecer a visita orientada dos alunos da Unipac, de

Juiz  de  Fora.  É um prazer  recebê-los  aqui.  Também registramos a presença dos

candidatos  aprovados  no  concurso  do  Tribunal  de  Justiça  Militar.  Obrigado  pela

presença.
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Oradores Inscritos

O presidente - Com a palavra, o deputado Sargento Rodrigues.

O deputado Sargento Rodrigues -  Sr.  Presidente, deputados, deputadas, público

que  nos  acompanha  pela  TV  Assembleia,  nas  galerias,  queremos  tratar

especificamente  de  dois  pontos  na  tribuna  desta  Casa.  O  primeiro  assunto  é  a

indignação do cidadão em relação à aplicação da lei penal brasileira. Essa indignação

nos fez aportar requerimento na Comissão de Segurança Pública, presidente João

Leite. O cidadão ficou paraplégico após ser vítima de um roubo a mão armada. Ele

trabalhava  de  forma  honesta,  cumprindo  seu  horário  de  trabalho.  Vou  fazer  a

solicitação a V. Exa. desse episódio do trabalhador que ficou paraplégico após roubo

a mão armada - mais conhecido pelo cidadão como assalto - antes de encerrarmos

os trabalhos daqui a 30 dias aproximadamente.

Deputado João Leite, esse episódio nos faz relembrar várias e várias intervenções

que tenho feito nesta tribuna e que, graças a Deus, começam a ter eco em outros

estados, como foi a posição do atual governador Geraldo Alckmin, no que diz respeito

à punição dos crimes violentos contra a pessoa praticados por adolescentes.

Esse cidadão ficou paraplégico quando tentou defender sua sobrinha, que estava

na mira de uma arma de fogo durante o assalto: entrou na frente da sobrinha, uma

moça, para protegê-la, já que a arma estava apontada para ela. Um dos autores, um

rapaz de 17 anos, desferiu o tiro que acertou sua coluna, deixando-o paraplégico.

Se  o  maior  bem  jurídico  é  a  vida,  se  ela  é  o  bem  mais  protegido  por  toda  a

legislação brasileira ou, em linguagem mais técnica, por todo o arcabouço jurídico,

não pode ser só a do adolescente. A Constituição da República, no caput do art. 5º,

diz que o primeiro direito a ser tutelado é a vida, e isso por uma questão óbvia: sem

ela,  não  temos  os  direitos  que  se  seguem,  nos  termos  da  lei  -  a  liberdade,  a

segurança, o patrimônio etc.

Tenho  comigo  inúmeras  matérias  publicadas  em  diversos  jornais  em  que  se

noticiam crimes violentos contra a pessoa praticados por menores adolescentes, que

não  recebem  punição  exemplar.  Bem,  o  governador  Geraldo  Alckmin  foi  ao

Congresso Nacional sugerir a alteração da Lei nº 8.069, de 1990, uma lei ordinária,

federal, que trata do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA. Ele propõe, entre
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outras coisas, que se aumente a internação para oito anos, e quero dizer, deputado

João Leite, que ainda é pouco. Não posso admitir que, se um agressor de 18 anos

pratica latrocínio contra uma vítima de 17 anos, ele sofra 30 anos de prisão, mas que,

se se inverterem os autores, se o de 17 anos matar o de 18, ele sofra, no máximo,

três anos de internação. Um, por ser maior, por ter maioridade penal, pode sofrer 30

anos de prisão por latrocínio; outro, por se enquadrar na menoridade penal, poderá

sofrer uma medida de internação máxima de três anos. É o mesmo que dizer que a

vida de uma pessoa de 18 anos vale menos do que a de uma de 17 anos.

Não foi isso que o constituinte originário, o criador da Constituição da República, na

Assembleia Nacional Constituinte, entregou aos brasileiros. O que se diz ali é que

todos são iguais perante a lei, homens e mulheres são iguais perante a lei. Não se

diferenciam homens e mulheres maiores ou menores. Não há lá  essa expressão.

Então,  como já  disse  em  pronunciamento  anterior,  o  ECA contrariou  ou  violou  a

própria Constituição da República ao tratar das punições. Quando tocamos nesse

assunto, sempre aparece um monte de pessoas para dizer que o menor está em

formação,  mas  esclareço  que  não  estamos  falando  dos  demais  atos  ilícitos,

infracionais, mas apenas dos crimes violentos contra a pessoa.

Estamos tratando do maior bem jurídico, que é a vida; e aqui não pode aparecer um

maluco para dizer que a vida de um pode valer mais que a de outro. Se aparecer, vou

entender que esse cidadão, primeiro, não leu a Constituição da República; segundo,

deve estar em outro planeta; e, terceiro, não está ouvindo o que o cidadão lá fora está

dizendo.

Então, deputado João Leite, depois, junto com V. Exa., vamos debater tal fato, já

que  o  requerimento  foi  aprovado,  acolhido  imediatamente.  O  cidadão  que  ficou

paraplégico quer vir à comissão. Ele me disse: “deputado, eu não vou mudar minha

situação, hoje na condição de paraplégico, mas tenho de ir à Comissão de Segurança

Pública  da  Assembleia  dizer  que  as  autoridades  precisam fazer  alguma coisa.  O

Estado, o poder público, vamos dizer assim, no sentido lato sensu, não fez nada para

essa pessoa que está paraplégica. Fui vítima de um roubo à mão armada, e quem

atirou em mim foi um rapaz de 17 anos”. Então eu pergunto: será que todos nós,

deputado João Leite, vamos ficar de braços cruzados? É óbvio que a competência
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para alterar essa lei  não passa pelo Parlamento estadual. O legislador federal,  os

senadores, os deputados federais e a presidência da República é que podem ter essa

iniciativa.

De antemão, deputado João Leite, concedo aparte a V. Exa., mas antes gostaria de

dizer que não podemos deixar de abordar esse assunto, debatê-lo exaustivamente.

Lá fora, as pessoas não aguentam mais ver tantos crimes violentos praticados por

adolescentes, e a polícia entregar a ocorrência por uma porta, mas, daí a meia hora,

ele sair por outra.

O  deputado  João  Leite  (em  aparte)  -  Deputado  Sargento  Rodrigues,  V.  Exa.

apresenta um ponto muito importante, ligado à violência que estamos vivendo. Sem

dúvida,  há  nesse momento,  em nosso país,  uma quebra social  muito  acentuada,

como os recentes episódios acontecidos nos shoppings, que alguns disseram ser um

arrastão provocado por adolescentes. Os policiais que agiram falaram, na Comissão

de Segurança Pública da Assembleia, que, dos jovens abordados, e que tiveram sua

identificação colhida pelos policiais, em 70% dessas identificações, não constava o

nome do pai. Ou seja, infelizmente falta aquela referência do pai nas famílias. É um

outro estatuto, onde os homens fazem os filhos, porém abandonam o lar e deixam as

mães para cuidar desses filhos.

Outro aspecto  da fala  de V.  Exa.  que considero importante é que alguns  estão

defendendo que deve ser abaixada a maioridade penal. Alguns defendem 16 anos,

outros defendem 14 anos. Estou praticamente convencido de que hoje deveríamos

estar apoiados, orientados por psiquiatras. Imaginem que aquele Champinha, de 13

anos, que matou um casal de namorados em São Paulo, apesar de já ter alcançado a

maioridade, continua acautelado. Esse jovem tem um laudo do psiquiatra declarando

que ele é um psicopata, que não tem sentimento nenhum com a dor da outra pessoa.

E a pergunta que se faz hoje é a seguinte: esse jovem pode, novamente, conviver

com a sociedade? Ele pode ser colocado no convívio da sociedade, já que tem um

distúrbio gravíssimo em que não se importa com a dor do outro? Será que aqueles

que defendem abaixar a maioridade penal para 14 ou 16 anos esqueceram o que

ocorreu, recentemente, com aquele jovem de 13 anos, que amarrou, no consultório

dentário,  a dentista e jogou querosene nela,  atirando-lhe fogo? Portanto,  estamos
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num momento em que precisamos de apoio do profissional psiquiatra.

Registro aqui, com muito prazer, a presença do nosso presidente, deputado Hely

Tarqüínio, que é psiquiatra. Hoje precisamos muito da ajuda do psiquiatra para fazer

uma análise do comprometimento dessa situação dos adolescentes. Obrigado por me

ouvirem, isso é educação, apesar de muitos não terem me ouvido. Muito obrigado.

O  deputado  Sargento  Rodrigues  -  Agradecemos  a  V.  Exa.  e  pediríamos  aos

companheiros das galerias que pudéssemos concluir o nosso pronunciamento.

Com  relação  à  questão  do  laudo  psiquiátrico,  também  concordamos,  e,  veja,

deputado Doutor Wilson Batista, que o exemplo dado aqui foi 1 de 13 anos. Quando

defendo a revisão, não defendo discutir idade, até porque o crime hediondo não pode

ter classificação por faixa etária, ele é hediondo na sua essência. Se um latrocínio

praticado por uma pessoa de 40 anos tivesse sido praticado por uma de 14 anos, ele

não seria menos monstruoso. É latrocínio do mesmo jeito. Aí, o maior bem jurídico

não está sendo protegido.

O ECA, em seu art. 121, § 3º, diz o seguinte, deputado Doutor Wilson Batista: “Em

nenhuma hipótese a medida de internação passará  de três  anos”.  Ou seja,  se o

cidadão chegar numa escola, com 40 alunos e o professor, e soltar uma dinamite e

matar todo o mundo, em nenhuma hipótese a sua medida de internação passará de

três  anos.  Veja  o  absurdo  que  a  legislação  trouxe  em  termos  de  punição.  Não

podemos  conviver  com  isso.  Eu  não  disse  aqui,  e  nunca  direi,  que  devemos

desprezar o restante do estatuto, mas ele quebra toda a lógica, toda a coerência, toda

a construção do próprio  direito  penal,  que é  uma punição branda para um crime

brando; uma punição mediana para um crime mediano; e uma punição muito mais

gravosa para um crime hediondo. Então, a lógica da construção do direito penal - e,

aí, cito o pai do direito penal moderno, Cesare Beccaria - vai nessa linha. É nessa

lógica  de  construção.  E  o  ECA veio  e  disse:  “Se  você  tem  entre  12  e  18  anos

incompletos, pode botar fogo no mundo, que a sua medida de internação será de no

máximo três anos”. Ou seja, pode matar 10, 20, 30, 50 pessoas, que a sua medida de

internação não passará de três anos. E veja que, um pouco mais adiante, o mesmo

artigo diz que ele não poderá passar de 21 anos sob a internação. Se o juiz permitir

isso,  responderá  por  abuso  de  autoridade  e  será  acionado.  Então,  há  uma
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incoerência.  Os  cidadãos  trabalhadores,  aqueles  que  trabalham  todos  os  dias  e

cumprem  as  regras  sociais  estão  sendo  vítimas  dessas  pessoas  e  querem  uma

resposta do poder público.

Deputado Doutor Wilson Batista, fico extremamente chateado por não poder ter a

iniciativa,  porque  ela  é  do  deputado  federal,  do  senador  ou  da  presidente  da

República. Então, Sr. Presidente, quero dizer aqui da minha indignação. E a minha

fala  não é  isolada,  num pensamento  apenas  deste deputado;  é  dos amigos,  dos

vizinhos, das pessoas com quem conversamos no dia a dia, rotineiramente, no nosso

cotidiano.  Essa  indignação,  deputado  Doutor  Wilson  Batista,  está  nas  pessoas.

“Vocês têm de mudar isso;  vocês não podem deixar  continuar  do jeito  que está.”

Então, o que trazemos à tribuna é essa indignação. Não podemos conviver com essa

brandura. Há gente querendo discutir esse assunto de forma poética. O crime violento

contra a pessoa não é poesia. De um lado você tem vítimas, vidas sendo ceifadas,

pessoas ficando paraplégicas, como é o caso desse cidadão que nos procurou, a

quem nós aplaudimos.

Sr. Presidente, encerro as minhas palavras dizendo que a presidente da República,

a Sra. Dilma Rousseff, e o conjunto de senadores e deputados federais, todos, sem

exceção, inclusive os do meu partido, parecem estar dormindo em berço esplêndido e

não estão acompanhando o clamor das ruas.

O presidente - Com a palavra, o deputado Rogério Correia.

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

e  deputadas,  companheiros  da  imprensa,  telespectadores  da  TV  Assembleia,

professores, professoras, trabalhadores em educação que nos visitam, sindicalistas

do Sind-UTE, é um prazer tê-los conosco nesta tarde. Nossa pauta está cheia, mas

há  um  projeto  particularmente  de  interesse  da  área  da  educação,  que  trata  do

reajuste do subsídio das carreiras do Grupo de Atividades de Educação Básica e dá

outras providências.

Sr. Presidente, solicitei o uso da tribuna hoje particularmente para falar sobre esse

projeto e a posição da bancada do PT. Permitam-me, deputado Paulo Guedes, nosso

líder  da  Minoria,  falar  um  pouco  sobre  isso,  deputado  Durval  Ângelo,  demais

deputados da base do PT e do Bloco Minas sem Censura por intermédio do deputado



1430
____________________________________________________________________________

Sávio Souza Cruz,  nossa liderança,  e eu,  vice-líder  do bloco,  e apresentar nossa

posição em relação a esse reajuste imposto pelo governo.

Na verdade, nossa posição é votar favoravelmente ao projeto e com urgência, bem

porque já era para o governo ter remetido esse projeto há mais tempo a esta Casa

Legislativa. O não pagamento dos 5% no contracheque deste mês de outubro já foi,

em nosso entender, uma artimanha do governo, que, de forma atrasada, remeteu o

projeto à Assembleia para ganhar tempo e não ter de fazer aplicação imediata de

recurso que, para os servidores, é pouco, mas que, na falência e na quebradeira em

que o Estado está, 5% para eles hoje significa raspar o tacho para ver se conseguem

terminar melancolicamente esse governo que, infelizmente, já perdura há mais de 12

anos em Minas Gerais.

Sr. Presidente, o projeto reajusta o subsídio das carreiras em 5%. Veja bem que o

próprio  governo  manda  à  Assembleia  Legislativa  um  projeto  com  esta  ementa:

reajusta o subsídio das carreiras. Pela televisão, o governo faz outra propaganda: ele

diz que paga aos professores o piso salarial; no entanto, não está reajustando o piso,

porque piso não existe. O governo trocou o piso pelo maldito subsídio, e, por trás do

subsídio,  evidentemente  não  existem  as  benesses  da  carreira,  que  estão

estabelecidas  no  piso  salarial.  Ao  mesmo  tempo,  a  manobra  do  governo  foi

exatamente conceder ao professorado e aos trabalhadores em educação cada vez

um reajuste menor do que o reajuste nacional do piso do magistério. Como isso se

efetiva?  O  reajuste  do  piso  é  estabelecido  pelo  custo-aluno.  Então  ele  foi,  ano

passado, de 22%; este ano, em torno de 9,97%, quase 10%... E 8,97%, não é isso?

Então, 7,97%, ou 8%, com 22% do ano passado, um sobre o outro, só aí são 30%.

Há uma previsão para o ano que vem em torno de 19%. Mas os reajustes, em Minas

Gerais, do subsídio são sempre menores do que o reajuste do piso nacional: foi de

5%, e, este ano, 5%. Então, em dois anos, deputado Paulo Guedes, se estabeleceu

mais um arrocho no salário da educação em torno de 20% apenas em dois anos. Se

contarmos isso para frente, o que o governo vai fazer será cada vez achatar mais o

subsídio, e, além de não terem a carreira, os professores perdem também o valor real

do salário.

Há  de  se  dizer  também  que  o  governo  destina  sempre  aos  estados,  e  não  é
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diferente para Minas, um recurso a mais, reajustado com base no custo-aluno. Então,

o que o governo recebe aqui do Fundeb já é reajustado: no ano passado, em 22%, e

em 7,97% neste ano. O governo do Estado, em vez de repassar aos professores o

reajuste, confisca-o e vai utilizar esse recurso para pagar as dívidas que ele tem da

quebradeira causada pelo maldito choque de gestão. O que tem acontecido com a

educação em Minas Gerais é sempre isto: “pagar o pato” do choque de gestão às

custas de arrocho salarial.

Com  base  nessa  análise,  o  Sind-UTE  nos  solicitou  que  apresentássemos  oito

emendas para tentarmos melhorar o projeto, para que a perda dos professores não

fosse tão grande. Vou fazer rapidamente uma leitura dessas emendas. Inicialmente

vou ler o nome dos deputados que assinaram a emenda solicitada pelo Sind-UTE por

intermédio da coordenadora, Prof. Beatriz Cerqueira, que está aqui conosco, e, na

pessoa  dela,  mando  um  abraço  a  todas  as  professoras  presentes  e  a  todos  os

trabalhadores da educação que acompanham pelo interior afora a reunião de hoje à

tarde,  esperançosos  da  aprovação  desse  projeto  de  lei  e  principalmente  das

emendas. Os deputados que assinaram são: Adalclever Lopes, do PMDB; Adelmo

Carneiro Leão, do PT; Almir Paraca, do PT; André Quintão, do PT; Antônio Genaro,

do PSC; Carlos Henrique, do PRB; Celinho do Sinttrocel, do PCdoB; Durval Ângelo,

do PT; Elismar Prado, do PT; Gilberto Abramo, do PRB; Ivair Nogueira, do PMDB;

Leonídio Bouças, do PMDB; Maria Tereza Lara, do PT; Paulo Guedes, do PT; Paulo

Lamac,  do  PT;  Pompílio  Canavez,  do  PT;  Rogério  Correia,  do  PT;  Sargento

Rodrigues, do PDT; Sávio Souza Cruz, do PMDB; Tadeu Martins Leite, do PMDB;

Vanderlei Miranda, do PMDB; e Ulysses Gomes, do PT. São esses os deputados que

assinaram as emendas protocoladas aqui.

São  oito  emendas  assinadas  por  esses  deputados.  A aprovação  delas  é  muito

importante.  Vou  fazer  rapidamente  uma  síntese.  A  Emenda  nº  2  pede  que  se

descongele a carreira. Olha aí, Anastasia: a carreira do professorado está congelada.

Deputados,  vamos  descongelar  a  carreira.  Os  professores  estão  com  a  carreira

congelada, alguns há 10 anos.

Emenda nº 3: o governo não reajusta a vantagem por tempo de serviço. Estamos

propondo também reajustar-se a vantagem por tempo de serviço.
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Direito à opção. Quando os professores entraram em greve, 153 mil trabalhadores

da educação optaram pelo regime do piso salarial.  O governo, através de uma lei

votada pela maioria aqui na Assembleia Legislativa, infelizmente desfez, a opção dos

153 mil trabalhadores e obrigou que 200 mil professores passassem para o subsídio

ou “suicídio”, como é conhecido. A emenda é para que os professores passem a ter o

direito de opção e possam optar pelo piso e não pelo “suicídio” a que o Anastasia os

obrigou.

A  Emenda  nº  5  estabelece  para  os  demais  trabalhadores  da  educação  a

possibilidade  de  o  tempo  de  serviço  adquirido  ser  parcelado  até  2015.  Isso  só

aconteceu com professores especialistas, com os demais não.

A Emenda nº 6 pede garantir-se a promoção dos professores e trabalhadores da

educação em janeiro de 2014. Existem trabalhadores da educação, com mestrado e

doutorado, que estão há 10 anos sem promoção na carreira. Estamos solicitando que

eles tenham promoção.

Outra emenda -  essa é importante e já falei  sobre ela -  trata do fato de que o

reajuste do Fundeb é feito pelo custo-aluno, mas aqui ele sempre é inferior à inflação.

Queremos  obrigar  o  governo  a  fazer  o  reajuste  do  maldito  “suicídio”,  se ele  não

acabar, pelo custo-aluno, que é o reajuste nacional, e não pelo mixuruca reajuste que

o governo tem dado a cada ano aqui, no Estado de Minas Gerais.

Emenda nº 8: Anistia. Os professores não estão anistiados até hoje. E faço uma

ressalva: isso não foi promessa só do Anastasia e do Danilo de Castro, que assinou

aquele  acordo e  depois  o  desfez.  Foi  o  que o  Adalclever  disse:  a  assinatura  do

secretário Danilo de Castro é igual risco n'água. Ele assina o documento num dia e,

no outro, a assinatura já não vale nada. Agora, aqui, além da assinatura do Danilo,

que assegurava que não haveria professor punido, houve a garantia do presidente da

Assembleia, Dinis Pinheiro, e do líder do governo na ocasião, Luiz Humberto, de que

esta Casa aprovaria a anistia caso o governo não a aprovasse, e até hoje não a

aprovaram. Então está aqui a emenda que vai anistiar os professores punidos pela

greve heroica de 11 dias, em 2012.

A última  emenda  tem  uma função  humanitária.  Professores,  permitam-me falar

agora  com  alunos  e  pais  de  alunos,  porque  as  pessoas  não  entendem.  Uma
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professora, uma especialista de educação, alguém que trabalha na secretaria ou na

biblioteca e até mesmo uma cantineira estão proibidos de se alimentar na escola. O

governo Anastasia está proibindo os trabalhadores da educação de se alimentar na

escola. Disse que não podem comer os alimentos dos alunos na escola. Estamos

apresentando uma emenda para que o governo complemente toda a alimentação que

é oferecida ao aluno e na qual o Estado não coloca R$0,01. Não existe R$0,01 de

complementação na alimentação. Todo recurso vem do governo federal, e o recurso

da alimentação vai para os alunos, mas, quando ele chega aqui, o governo do Estado

proíbe as professoras de se alimentar. A emenda é para que o governo do Estado

faça a complementação para os trabalhadores da educação e, se for necessário, para

os alunos, a fim de que tenham uma alimentação digna.

É impressionante como um governo pode proibir uma professora ou um professor

de, ao chegar cansado à escola, à noite, depois de ter dado aula pela manhã e à

tarde, e ainda enfrentar à noite três horários e mais dois após o recreio, se alimentar

na  escola  para  dar  as  duas  aulas  dos  últimos  horários.  Pois  é  isto  que  está

acontecendo aqui em Minas Gerais: o governo proíbe as professoras de se alimentar

na escola. Essa é a Emenda nº 9. Portanto, de 2 a 9, são 8 emendas que os 21

deputados cujos nomes li estão assinando, a pedido do sindicato, para que sejam

votadas hoje.

Queria dizer também aos professores e trabalhadores da educação que a oposição

está num processo de obstrução, mas abrimos uma exceção para votar esse projeto

e suas emendas. Então faço um apelo aos deputados da base de governo: venham a

esta Casa hoje para votar pelo menos o projeto dos professores e as emendas que

estão no projeto que li e expliquei aqui.

Por fim, neste minuto e meio que me falta, queria chamar a atenção, mais uma vez,

dos senhores e das senhoras aqui presentes, de todos os servidores públicos dos

três  Poderes,  Executivo,  Legislativo  e  Judiciário,  do  Tribunal  de  Contas  e  do

Ministério Público. O governo mandou para esta Casa três projetos que extinguem o

fundo  de  previdência  do  servidor  público,  o  Fupemg.  O  governo  está  roubando

dinheiro do servidor público para cobrir o gasto da quebradeira causada pelo maldito

choque  de  gestão.  Estão  sendo  retirados  R$3.500.000.000,00  do  Fupemg  nesse
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projeto, que serão destinados, Paulo Guedes, para o governo cobrir um rombo no

caixa único do Estado. Com isso, os servidores não terão a aposentadoria garantida

por um fundo, como foi estabelecido em 2002, e ficarão dependendo do caixa do

Estado.

E  o  caixa  do  Estado,  evidentemente,  terá  no  futuro  um  gasto  maior  com  a

previdência social, deixando de investir na saúde, na educação, nas estradas, nos

rios, na preservação ambiental e assim por diante.

Então,  esse projeto é mais  um saco de maldades  do governo que veio  para  a

Assembleia  Legislativa.  Hoje,  fomos  ao  Ministério  Público  Estadual,  fizemos  uma

representação do nosso bloco e de todos os sindicatos ligados ao serviço público,

solicitando que entre com ações imediatas para suspender a medida do governo de

desmonte da previdência pública dos servidores.

Encerro  minhas  palavras  conclamando  os  deputados  e  as  deputadas  a  estar

presentes  aqui,  hoje,  a  fim  de  aprovar  esse  projeto  de  lei  e  especialmente  as

emendas solicitadas pelos professores e pelo Sind-UTE. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O presidente - Com a palavra, o deputado Paulo Guedes.

O deputado Paulo Guedes* - Cumprimento o Sr.  Presidente, as deputadas e os

deputados, os servidores que nos acompanham das galerias. Quero saudar todos os

mineiros que nos acompanham pela TV Assembleia em diversas cidades do Estado.

Companheiro Rogério Correia, na manhã de hoje, tive o prazer de participar, junto

com o Bloco Minas sem Censura e todos os sindicatos que representam todas as

categorias dos servidores públicos de Minas Gerais, de uma reunião com o Ministério

Público, em que fomos recebidos pelo promotor Eduardo Nepomuceno. Fomos pedir

que o Ministério Público se posicione contra esse golpe inaceitável que o governo de

Minas quer impor aos servidores do Estado. É absurda a diferença entre a Minas da

fantasia, da propaganda, da mídia e a Minas real. O choque de gestão tão propagado

pelo senador Aécio Neves e pelo governador Anastasia escancarou de vez agora, foi

desmascarado, pois na verdade é um choque de enganação. Poderíamos apelidá-lo

de choque de indigestão, de congestão, de tanta coisa ruim.

Eles conseguiram sucatear o Estado de tal maneira que, como o deputado Rogério
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Correia bem expôs, já não há onde raspar. Tudo o que se produz em Minas é para o

projeto pessoal do Aécio, milhões e milhões para a imprensa, milhões e milhões para

calar a imprensa mineira, para não se divulgar nada. Hoje mesmo, no ato em que

uma  bancada  de  oposição  da  Casa  e  todos  os  presidentes  de  sindicatos  de

servidores públicos procuraram o Ministério Público para pedir providências, nenhum

órgão de imprensa convidado compareceu. Há censura, e dinheiro para manter essa

censura  não  falta  em  Minas.  É  um  absurdo.  Por  isso,  quero  denunciar  que  é

inaceitável mais esse golpe.

Esse golpe desmoraliza o governo e sua equipe econômica, que arrotava gestão.

Agora, vem o choque da realidade das contas públicas de Minas Gerais. Em 2003,

Minas Gerais devia R$14.000.000.000,00. Eles conseguiram endividar Minas de tal

forma, que a dívida está próxima dos R$90.000.000.000,00. Realmente, é uma dívida

impagável,  insustentável.  Esse é o choque de gestão,  que penaliza os servidores

públicos, que persegue professores e funcionários de todos os setores deste Estado,

que sucateia a segurança pública em Minas Gerais e que, a cada dia, faz o governo

perder a credibilidade, não só da sociedade, mas também de todo o mundo. Isso

acontece, principalmente, no Parlamento, em que todos os acordos que o governo faz

são descumpridos.

Quero fazer um apelo aqui aos meus colegas deputados, também no que se refere

ao veto do governador à Emenda nº 24, do novo Código Florestal. Conseguimos, por

meio  dessa  emenda,  fruto  de  acordo  do  Plenário  desta  Casa,  aprová-lo  por

unanimidade. Não quero aqui, simplesmente, pelo fato de ser autor dessa emenda,

ser  dono de nada.  Essa emenda é fruto  da  conquista  de  todo esse Plenário,  ao

reconhecer  que o  Norte  de  Minas e o Vale do Jequitinhonha pagam o pato pela

preservação em Minas Gerais.

A Lei da Mata Seca proíbe que o Norte do Jequitinhonha, uma região com 56% de

cobertura vegetal,  faça qualquer investimento. Ao mesmo tempo, sabemos que os

recursos do ICMS Ecológico, que são distribuídos em Minas, vão para os grandes

poluidores. Quem recebe o ICMS Ecológico em Minas? Contagem, Betim, Ipatinga,

Uberlândia, Uberaba e as grandes cidades do Triângulo, que desmataram tudo e não

deixaram nenhuma árvore para trás. Lá, é só a plantação de cana e a produção de
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álcool e açúcar. A região está bombando em geração de oportunidades, enquanto o

Norte de Minas e o Vale do Jequitinhonha pagam o pato.

Quem nasce no Norte de Minas e no Vale do Jequitinhonha tem de ser condenado

a cortar cana lá no Triângulo e a colher café no Sul. Não podemos aceitar esse tipo

de coisas. É por isso que quero aqui fazer uma cobrança do governo: não pressione

sua base, para que possamos derrotar esse veto do governador à Emenda nº 24.

Assim, faremos justiça com o Norte e com o Jequitinhonha.

Ao contrário do que algumas pessoas andam pregando, essa emenda faz justiça

em  todas  as  cidades  do  Norte  do  Jequitinhonha  e  não  vai  tirar  quase  nada  de

ninguém. Belo Horizonte vai perder R$8.000,00, e assim também Betim, Contagem e

Uberlândia. O que é R$8.000,00 no orçamento de Belo Horizonte no mês? Nada.

Mas, R$8.000,00, R$20.000,00, R$30.000,00, R$50.000,00 a mais no orçamento de

uma cidade  como Pai  Pedro,  que é  uma das  mais  pobres  do  Estado,  faz  muita

diferença. O valor de R$80.000,00 a mais para Verdelândia faz muita diferença. E

todas essas cidades estão na esperança disso, ainda mais neste momento difícil em

que se encontram os municípios. Essa emenda da distribuição do ICMS Ecológico é

um alento para os municípios do Norte e do Jequitinhonha.

Quero aqui pedir a todos os deputados, especialmente aos deputados da bancada

norte-mineira, que conhecem, como eu, a realidade de cada município do Norte do

Jequitinhonha,  que  nos  irmanemos  no  objetivo  de  ajudar  uma  região  a  se

desenvolver, e essa é a melhor forma.

É  uma  forma  de  ajudar  o  meio  ambiente  a  se  manter  preservado,  porque  o

município que receber mais recursos do ICMS Ecológico vai querer, cada vez mais,

preservar suas matas para que possa ter direito a esse incentivo.

Por isso, mais uma vez, deixo esse apelo ao governador Anastasia e aos líderes do

governo nesta Casa:  cumpram esse acordo firmado na votação da emenda.  Que

possamos também, como fizemos na semana passada, ao recomendar a derrubada

do veto na comissão especial, manter o parecer da comissão especial no Plenário

para derrubarmos esse veto. Não vamos tirar nada de ninguém, vamos ajudar muito

os que mais precisam.

Quero também, mais uma vez, fazer um apelo especial principalmente aos nossos
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colegas  deputados  da  bancada  norte-mineira.  Não  quero  ser  dono  de  nenhuma

emenda. Apresentei essa emenda, mas quero dividi-la com todos os deputados que,

de forma unânime, a aprovaram durante a votação do novo Código Florestal.

Portanto, peço a cada um de V. Exas. para que, juntos, possamos referendar esse

acordo e derrubar o veto do ICMS Ecológico, fazendo justiça com os municípios do

Norte e do Jequitinhonha. Muito obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.

O presidente - Com a palavra, o deputado Arlen Santiago.

O deputado Arlen Santiago* - Exmo. Sr. Presidente, deputado Hely Tarqüínio; Srs.

Deputados;  Sras.  Deputadas;  telespectadores da TV Assembleia;  público presente

nas  galerias.  Hoje  vamos  abordar  alguns  assuntos.  Um  deles  é  a  tentativa  do

Ministério da Educação de acabar com o atendimento das escolas especiais e das

Apaes.

Nem tudo que parece bom é necessariamente bom. Nem tudo que é politicamente

correto se aplica a todos. A proposta de se pôr fim ao ensino em escolas especiais,

em nome da inclusão de crianças com deficiência mental ou graves transtornos de

toda ordem, é uma dessas ideias que aos olhos dos engajados parece genial, mas

que, na prática, será um desastre.

Pode-se dizer, e alguns certamente dirão, que tal inclusão ocorre com sucesso em

países desenvolvidos. Não usam argumento falso. É verdade que essa experiência

apresenta ótimos resultados em países que têm o substantivo: a educação. Como no

Brasil  falta o substantivo, não há como abrir  mão do adjetivo. Se não temos uma

educação de bom nível para as crianças ditas normais, não poderemos abrir mão de

uma escola diferenciada, com profissionais especializados no atendimento a quem

precisa de atenção especial,  ou seja lá como for politicamente correto se referir  a

quem tem qualquer forma de deficiência ou transtorno.

Crianças  que precisam de atenção especial  exigem profissionais  com formação

especializada. Não se trata de colocar em xeque a competência dos professores das

escolas de ensino regular. A eles, nosso respeito. Exatamente por respeitá-los é que

não podemos concordar com essa tal política de inclusão do Ministério da Educação.

Nossos mestres estarão violentados em sua consciência profissional porque não
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terão condições de oferecer a seus alunos especiais a educação de que necessitam.

Certamente, será frustrante para todos.

Há,  senhores,  outro  importante  aspecto  a  ser  considerado  nessa  tentativa  de

implantar  a  Meta  4  a  partir  da  reformulação  do  Plano  Nacional  de  Educação.

Pergunto-lhes:  que  direito  tem  o  governo  de  mudar  algo  no  qual  ele  é  apenas

coadjuvante?  A história  da  nossa  educação  mostra  que  na  educação  especial  a

sociedade foi a protagonista de todas as mudanças, de toda a inovação e de todo o

desenvolvimento. A Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais - Apae - e outras

entidades, como a Fundação Pestalozzi, foram vanguardistas nesse tipo de ensino.

Desenvolveram  competência  na  área,  independentemente  de  governos,  que

acabaram vindo a reboque dessas instituições. E o que faz o governo agora? Tenta

sufocar essas instituições que tanto bem fazem a muitos brasileirinhos, impondo-lhes

dificuldades.  Tira-lhes  o  oxigênio,  incutindo-lhes  cortes  financeiros.  Na verdade,  o

governo federal firma-se no politicamente correto para cometer mais um estelionato;

cria a desculpa da inclusão para não ter que disponibilizar, como nunca fez, escolas

especiais para todos os que dela necessitam.

Não,  não  somos  contra  a  modernização.  Não  somos  contra  a  evolução  dos

conceitos. Nos casos em que a inclusão é possível, que ela seja feita. Há sim, nas

escolas especiais,  crianças com transtornos que não se enquadram nos objetivos

iniciais dessas escolas. Acontece que, pela ausência do Estado, pela incapacidade de

sua rede - que fique claro, não de seus profissionais - essas crianças tiveram de ser

absorvidas pelos estabelecimentos especiais. Essas crianças, esses jovens podem,

sim, participar de um grande programa de inclusão. Mas prestem atenção: somente

se as escolas de ensino regular estiverem preparadas para isso. Nessas situações,

senhores, as escolas não podem se limitar a promover a inclusão tratando igualmente

a todos apenas por uma canetada do governo federal e do Ministério da Educação.

A inclusão só pode obter algum resultado se, em vez da igualdade, o Estado for

capaz de promover a equidade, tratando desigualmente os desiguais. Aqueles que

precisam de atenção especial devem ter atenção especial. Acontece que os governos

não foram capazes disso. Agora, estão querendo sufocar o trabalho brilhante que a

sociedade fez por meio das Apaes.  Fora isso,  sem equidade, acontece apenas o
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fracasso.

Educação,  senhores,  é  coisa  séria.  A nossa Constituição atribui  ao  Estado e  à

sociedade a obrigação de provê-la. É o que até aqui têm feito as Apaes e as outras

fundações espalhadas por todo o País, mais concentradas, é verdade, nas cidades

de maior porte. O que deveríamos discutir aqui é a expansão desse serviço, para que

todos os que necessitam de escola especial tenham acesso a ela. Lamentavelmente,

estamos nos movimentando para não deixar que o governo acabe com aquilo que a

sociedade criou e desenvolveu.

No domingo passado estivemos com várias Apaes na cidade de Sete Lagoas, junto

com o presidente Dinis Pinheiro, o prefeito Márcio Reinaldo, vários outros deputados

e  muitos  amigos  da  sociedade  que  cuidam  dos  nossos  pequeninos  e  jovens

especiais. Estaremos lutando. Há poucos dias mesmo, na quinta-feira, uma grande

marcha também na cidade  de  Pompéu,  onde o  pessoal  das  Apaes,  junto  com o

presidente  da  Câmara,  vereador  Zé,  o  vereador  Loizinho,  o  vereador  Nílson  e

praticamente  toda  a  cidade  de  Pompéu  estiveram  caminhando,  marchando  em

defesa das Apaes.

Queremos pedir ao ministro da Educação Aloízio Mercadante que não insista nessa

ideia de acabar com as Apaes. No dia em que se criar um bom programa de inclusão

que  cuide  adequadamente  e  com  equidade  dessas  pessoas  que,  por  um  motivo

qualquer, precisam de cuidados especiais, que são dados com muito carinho pelas

Apaes,  pelos  professores  que se  especializam,  pelos  voluntários  das  Apaes,  que

muitas  vezes,  aliás,  se  cotizam  para  pagar  até o  transporte  dessas  crianças.  De

maneira que fica aqui o nosso repúdio veemente a mais essa atitude absurda do

governo federal.

Gostaria  também, Sr.  Presidente,  de  mandar  agora um recado de  sofrimento a

vários amigos, como o vereador  Silas,  lá de São Joaquim, distrito de Januária;  o

vereador  Nego  Viana,  de  Várzea  Bonita;  o  vereador  Ademir  Batista;  a  vereadora

Renata Lélis;  o  vereador Dudu; Rodrigo, Manoel Matos, Claudinho; tantos que há

muito tempo estão lutando pela possibilidade da emancipação do grande distrito de

São Joaquim, incluindo aí Várzea Bonita, Pandeiros, na nossa enorme cidade com

tantos problemas, que é a cidade de Januária. E nós, esperançosos, vendo aprovado
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um projeto  na  Câmara Federal  com participação dos deputados federais.  Depois,

esse projeto já foi discriminativo porque colocou o Norte de Minas, que é da área da

Sudene, na mesma condição do Sudeste. Então, para poder emancipar o município

no Nordeste, o projeto previa 7 mil habitantes pelo IBGE de 2010. Agora, no Norte de

Minas  Gerais,  que  tem  as  mesmas  características  ou,  às  vezes,  indicadores  até

piores do que os do Nordeste, o critério é o mesmo de São Paulo e Rio de Janeiro: 12

mil habitantes.

Há  poucos  dias  eu  estava  conversando  na  Câmara  Municipal  de  Januária  e

tentando ver que tipo de luta faríamos para poder provar que lá há 12 mil habitantes,

que havia condição de emancipar São Joaquim. O Senado votou favoravelmente para

que  pudéssemos  passar  a  fazer  as  emancipações.  No  entanto,  vem  mais  uma

canetada contra a região mais pobre do País, a canetada da nossa querida Dilma

Rousseff,  presidente do governo federal.  Ela vetou o projeto de emancipação dos

municípios. (- Manifestação nas galerias.)

Dilma Rousseff, a senhora, que não conhece as dificuldades de uma pessoa doente

que está no São Joaquim, de uma pessoa doente que esteja lá e que tem de andar

80km de estrada de terra,  e  a  senhora  simplesmente,  sem ouvir  ninguém,  tira  a

esperança daquele povo, tira a esperança de Mocambinho, lá na Jaíba, de poder se

emancipar? Tira a esperança de emancipação, meu caro presidente da Câmara de

Várzea da Palma, deputado André.

Uma simples canetada da presidente da República condena à dificuldade inúmeros

distritos do Norte de Minas e do Jequitinhonha que poderiam se emancipar e que não

poderão  fazê-lo  porque  a  presidenta  resolveu,  ao  arrepio  de  todo  o  Congresso

brasileiro, condenar, Vereador Silas, moradores de Várzea Bonita, de Pandeiros, da

zona rural  de  São  Joaquim,  a  não terem  mais  a  emancipação de  seus  distritos.

Vemos aí, Sr. Presidente, mais esse grande absurdo perpetrado contra o povo mais

pobre da nossa querida Minas Gerais e de todo o País,  porque,  sem sombra de

dúvida, no Nordeste muitos distritos poderiam estar melhor se fossem emancipados.

Não tenho dúvida de que a cidade de Ibiracatu hoje é mais feliz porque pôde se

emancipar, assim como a cidade de Maria da Cruz.

Caro  amigo  Miguel  Figueiredo,  da  nossa  querida  Bonito  de  Minas,  vocês,  que
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puderam  viabilizar  esse  município  por  meio  da  emancipação,  sabem  que  agora

irmãos de vocês de sofrimento serão punidos pela caneta pesada que acaba com as

emancipações,  pelo veto colocado pela presidente da República em desfavor  dos

menos  favorecidos.  Temos  convicção  de  que  a  situação  é  bem  melhor  com  a

emancipação, que faz com que o município proveja suas necessidades básicas, para

que não aconteça o que vem ocorrendo com a nossa Januária, tão bem dirigida pelo

prefeito Manoel Jorge e pelo vice Hamilton Viana - tivemos oportunidade de apoiá-los

- mas que não tem a quantidade necessária de recursos financeiros para fazer as

coisas para São Joaquim. Com isso se impõe mais esse sofrimento ao povo mais

carente,  que  mora  mais  distante  e  que  não  tem  suas  necessidades  básicas

atendidas. Esse povo poderia estar um pouco melhor se não fosse esse veto que

violenta as pessoas da região de São Joaquim.

Um abraço para o povo da região pobre do Norte de Minas, de São Joaquim, da

Barra do Guaicuí. Quero mandar um abraço e dizer que continuaremos lutando com

nossas armas. Estaremos o tempo todo lutando para que novo projeto seja feito,

para, em breve, termos um presidente da República que não o vete e para que haja

um projeto que leve a emancipação a muitas localidades e melhores dias para muitas

pessoas pobres.

Tenho a convicção, caro presidente Hely Tarqüínio, de que esse ato de força do

governo federal contra as Apaes, contra as regiões mais pobres... Que força bacana

contra essa região, deputado Bonifácio Mourão. Temos certeza de que a educação

acabará prevalecendo e as pessoas não agredirão as outras com impropriedades nas

palavras.

Fica aqui o recado para o nosso povo sertanejo da região de São Joaquim. Mesmo

com esse ato de violência da presidente da República do PT contra o povo dessa

região de Januária, continuaremos tentando cuidar de lá.

Não se abatam, meus amigos. Essas injustiças, como o término da Apae, estão

caminhando.  Estamos  vendo,  o  tempo  todo,  no  Plano  Nacional  de  Educação,

deputado Mourão, na Meta 4, a asfixia financeira das Apaes, que fazem um trabalho

tão bonito, tão bacana. Por que querem acabar com o que a sociedade construiu e

que está dando certo? Sabemos disso, e, sem sombra de dúvida, às vezes querem
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calar as pessoas com impropriedades, com gritos. No grito, não se leva... Infelizmente

esse veto, que acaba com a possibilidade de emancipações, vai levar muita gente ao

sofrimento, mas acredito que um dia o País vai poder ser um pouco melhor.

Agradeço muito ao deputado Hely Tarqüínio e também a todas as pessoas que

estão nos assistindo pela TV, que, infelizmente, às vezes ouvem impropriedades de

quem deveria ter a obrigação de cuidar da educação, e não atacar as pessoas no

grito. Muito obrigado, Sr. Presidente. E vamos, São Joaquim, com a cabeça erguida,

continuar  lutando, porque um dia vamos conseguir  a emancipação.  Quem sabe o

Brasil terá um presidente da República que irá cuidar um pouco melhor do povo mais

carente. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O presidente - Com a palavra, o deputado Bonifácio Mourão.

O deputado Bonifácio Mourão - Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados,

estamos nesta tribuna para abordar, principalmente, a reunião de ontem, na Fiemg,

para tratar de um caderno lançado pela duplicação da Rodovia 381, ligando Belo

Horizonte a Governador Valadares.

Sr.  Presidente,  se  tivermos  condições,  vamos  falar  sobre  a  duplicação  dessa

rodovia de tão elevado interesse não somente para a região do Vale do Rio Doce e do

Vale do Aço, mas de interesse geral do Estado e do País.

Sr.  Presidente,  vamos  pedir  a  garantia  da  nossa  palavra.  Sr.  Presidente,  por

gentileza, pedimos a garantia da nossa palavra. Queremos falar sobre um assunto

importante, a duplicação da BR-381, mas precisamos de melhores condições, porque

esse tema,  acredito,  é  também  de  interesse de  todos  que estão  aqui  presentes.

Estamos falando...

Até agora não tive condições de começar, Sr. Presidente.

Temos todo o respeito com a plateia,  então é natural  que ela o tenha conosco

também. Não estamos ofendendo a plateia, vamos falar sobre a duplicação da 381.

Dessa maneira, atrasaremos a votação, porque, sem as condições, não podemos

falar, e não há condições.

O deputado Sargento Rodrigues (em aparte) - Gostaria de esclarecer o pessoal que

se encontra nas galerias...
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O exemplo é um pouquinho de educação para nos ouvir. Gostaria de esclarecer que

nesta fase não adianta querer, reclamar com o deputado para votar. Não é a fase,

que  é  do  pinga-fogo,  dos  oradores  inscritos.  A  partir  do  término  desta  fase,

entraremos no processo de votação. Então, tenham um pouco de paciência, porque é

assim que o Regimento Interno da Casa funciona. Este é o apelo que faço a vocês:

esperem o término do orador inscrito.

O deputado Bonifácio Mourão - Pedimos a V. Exa. que marque o nosso tempo e

que seja descontado, porque é regimental e fundamental o que falamos, que não

houve condição do orador usar a tribuna até agora.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, estamos aqui para tratar da duplicação da BR-381,

ligando Belo Horizonte a Governador Valadares, cujo assunto foi abordado ontem na

reunião da Fiemg, especialmente para lançar um caderno relativo à duplicação da

BR-381.

Acontece, Sr. Presidente, que a duplicação vai apenas até Belo Oriente, e não até

Governador  Valadares.  A  presidente  Dilma  Roussef  anunciou,  em  todos  os

momentos, em todas as horas, e a imprensa toda anunciou da mesma forma, que a

duplicação seria de Belo Horizonte a Governador Valadares, mas não será. Então, a

presidente não estava falando a verdade.

Ontem, então, esse assunto foi abordado na Fiemg, e os oradores que utilizaram a

palavra,  inclusive  o  Dr.  Luciano,  presidente  da  Fiemg em  Ipatinga,  bem  como o

deputado  federal  Alexandre  Silveira,  mostraram  que  os  motivos  alegados  pela

Presidência da República e pelo Dnit para não duplicar até Governador Valadares são

basicamente de que o movimento de Belo Oriente a Valadares é menor do que o de

Belo Horizonte a Belo Oriente, mas esse levantamento foi feito em 2004. Em 2013,

nove anos depois, foi feito um novo levantamento, segundo o depoimento dos dois

oradores aos quais me referi, e foi comprovado que o movimento de veículos entre

Belo Oriente e Governador Valadares já exige a duplicação até Valadares. Então, o

único  argumento  utilizado  pela  Presidência  da  República  para  não  duplicar  até

Valadares já caiu, de acordo com os seus próprios levantamentos. Soma-se a esse

argumento  o  fato  de  que  a  BR-381,  que vem de São Paulo  a  Belo  Horizonte  e

Valadares - daqui para Valadares é a BR-381 Norte -, lá em Governador Valadares
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encontra outra grande rodovia federal, que é a BR-116, Rodovia Rio-Bahia.

Quando se interrompe a duplicação em Belo Oriente ocorre o estrangulamento do

trânsito, e a BR-381 não se liga à BR-116. Além disso, não podemos entender essa

lógica,  pois,  se  consta  na  Constituição  Federal  que  o  objetivo  maior  do  governo

federal é buscar a igualdade entre as pessoas e as regiões, como pode um governo

asfaltar até o local onde há uma indústria grande e deixar outras cidades que têm

uma grande população, mas não têm grandes indústrias, sem asfalto? Isso é abrir um

fosso cada vez maior entre as regiões mais desenvolvidas e as menos desenvolvidas.

Isso é contrariar, ostensivamente, a lei máxima do País, que fala em igualdade entre

as pessoas e as regiões.

É por isso que estamos aqui, para protestar contra essa discriminação do governo

federal com o Município de Governador Valadares e com todos os municípios de além

de Governador  Valadares.  Ao mesmo tempo,  estamos aqui  também para  dizer  e

revelar que, mesmo a duplicação entre Belo Horizonte a Belo Oriente tem falhas no

projeto.  Fiquei  sabendo  ontem  na  Fiemg que,  no  trecho  entre  Monlevade  e  São

Gonçalo do Rio Abaixo, também não está prevista a duplicação. O projeto precisa de

correções.

Já falei desta tribuna, já falei por várias vezes, já requeri audiência pública, que foi

deferida e será feita em Governador Valadares pela Comissão de Transportes desta

Casa, a fim de protestar contra o isolamento da nossa cidade e da nossa região.

Estou falando também da omissão da presidente da República com Minas Gerais. E

não é só com a duplicação da BR-381,  mas com o rodoanel  e com o metrô -  o

governo federal não construiu nem 1m. Por que esse mesmo governo federal,  da

presidente Dilma Rousseff, dá tanta atenção à Bahia, a Pernambuco, ao Estado do

Rio de Janeiro e a tantos outros estados, mas se esquece do Estado em que ela diz

que nasceu? De fato, ela tem a certidão de nascimento de Minas Gerais, mas não

tem a certidão de fato. Ela não pratica atos que possam justificar que ela seja, de

coração,  de Minas Gerais.  O fato de nascer  não é bastante.  É preciso ter  ações

desenvolvidas no Estado que comprovem seu amor e sua ligação com ele, mas isso

não existe.

Antes  de  encerrar  minhas  palavras,  quero  louvar  as  palavras  e  as  posições
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adotadas pelo senador Aécio Neves, por todos governadores do PSDB e por todas as

autoridades que estiveram ontem, em Poços de Caldas, lançando oficialmente um

novo pacto federativo  no  País.  É preciso fundar  de novo a Federação.  É preciso

prestigiar mais todos os 27 estados brasileiros, todos os 5.500 municípios, que não

podem continuar com o pires nas mãos, pois 70% da arrecadação vão para Brasília e

os outros 30% são divididos entre municípios e estados.

* - Sem revisão do orador.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

Abertura de Inscrições

O presidente (deputado Hely Tarqüínio) - Esgotado o prazo destinado a esta parte,

a  presidência  passa  à  2ª  Parte  da  reunião,  com  a  1ª  Fase  da  Ordem  do  Dia,

compreendendo as comunicações da presidência e de deputados e a apreciação de

pareceres e de requerimentos. Estão abertas as inscrições para o Grande Expediente

da próxima reunião.

Questão de Ordem

O deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, V. Exa. pode verificar, de plano,

que temos apenas 10 deputados no Plenário. Para que não haja um encerramento de

plano, pois temos um projeto importante da educação a ser votado, solicito a V. Exa.

a recomposição do quórum. Não temos quórum para dar continuação aos trabalhos.

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

chamada dos deputados para a recomposição de quórum.

O secretário (deputado Adalclever Lopes) - (- Faz a chamada.)

O presidente - Responderam à chamada 20 deputados. Portanto, não há quórum

para a continuação dos trabalhos.

Questões de Ordem

O deputado Durval Ângelo - Sr. Presidente, 22 deputados, mais 5 na comissão, são

27 deputados. Há quórum para discussão.

O presidente - São 22.

O deputado Durval Ângelo - Há mais 5 na comissão, então, 27. O senhor não pode

interromper a reunião.
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O presidente - A presidência informa que há somente 3 deputados em comissão.

Portanto,  25  deputados.  Vamos  aguardar  10  minutos  e  continuaremos  ou

encerraremos a reunião, conforme o Regimento Interno, de forma qualitativa.

O deputado Lafayette de Andrada - Sr. Presidente, peço a suspensão da reunião,

por alguns instantes, para entendimentos.

Suspensão da Reunião

O presidente  -  A presidência,  em  atenção  à  questão  de  ordem  suscitada  pelo

deputado Lafayette  de  Andrada e  nos  termos  do §  4º  do  art.  249 do Regimento

Interno, vai suspender a reunião por 10 minutos para que se configure o quórum para

a continuação dos trabalhos. Estão suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião

O presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos.

Questão de Ordem

O  deputado  Lafayette  de  Andrada  -  Sr.  Presidente,  solicito  recomposição  de

quórum.

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

chamada dos deputados para a recomposição de quórum.

O secretário (deputado Dalmo Ribeiro Silva) - (- Faz a chamada.)

O presidente - Responderam à chamada 33 deputados. Portanto, há quórum para

continuação dos trabalhos.

Designação de Comissões

O presidente - A presidência vai designar os membros da Comissão Especial para

Emitir  Parecer  sobre  a  Proposta  de  Emenda  à  Constituição  nº  62/2013,  do

governador do Estado, que altera o § 5º do art. 14 da Constituição do Estado. Pelo

BTR: efetivos - deputados Zé Maia e Duarte Bechir; suplentes - deputados Lafayette

de Andrada e Gustavo Valadares. Pelo BAM: efetivos - deputados Inácio Franco e

Romel Anízio; suplentes - deputados Glaycon Franco e Juarez Távora; pelo BMSC:

efetivo - deputado Rogério Correia; suplente: deputado Sávio Souza Cruz. Designo.

Às comissões.

Comunicação da Presidência

A presidência informa ao Plenário que foram recebidos e aprovados, nos termos da
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Decisão Normativa da Presidência nº 9, os Requerimentos nºs  6.356 e 6.357/2013,

da Comissão de Transporte, 6.358 a 6.364, 6.369 a 6.378 e 6.380 a 6.388/2013, da

Comissão de Direitos  Humanos,  6.365 a 6.368/2013,  da Comissão de Segurança

Pública, 6.379/2013, da Comissão de Assuntos Municipais, e 6.389 a 6.393/2013, da

Comissão  de  Administração  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 Assuntos Municipais - aprovação, na 20ª Reunião

Ordinária,  em 12/11/2013,  dos  Requerimentos  nºs  5.920,  5.958 e  5.994/2013,  do

deputado Bosco, 5.959/2013, do deputado Ivair Nogueira, 5.991/2013, do deputado

Ulysses  Gomes,  e  6.103/2013,  do  deputado  Bonifácio  Mourão;  do  Trabalho  -

aprovação, na 10ª Reunião Extraordinária, em 12/11/2013, dos Projetos de Lei nºs

2.268/2011, do deputado Dalmo Ribeiro Silva, 3.002 e 3.599/2012, do deputado Luiz

Humberto Carneiro, 3.494/2012, do deputado João Leite, 3.581/2012, do deputado

Fábio  Cherem,  4.119/2013,  do  deputado  Célio  Moreira,  com  a  Emenda  nº  1,

4.134/2013, do deputado Paulo Lamac, com a Emenda nº 1, 4.333/2013, do deputado

Jayro Lessa, 4.360, 4.497 e 4.517/2013, do deputado Dinis Pinheiro, 4.501/2013, do

deputado  Tiago  Ulisses,  4.509/2013,  do  deputado  Tadeu  Martins  Leite,  com  a

Emenda nº 1, 4.532/2013, do deputado Leonídio Bouças, e 4.559/2013, do deputado

Fabiano  Tolentino,  e  dos  Requerimentos  nºs  6.005/2013,  do  deputado  Bosco,  e

6.035/2013,  da  Comissão  de  Participação  Popular;  de  Prevenção  e  Combate  às

Drogas - aprovação, na 19ª Reunião Ordinária, em 13/11/2013, do Projeto de Lei nº

4.504/2013, do deputado Bosco; de Segurança Pública - aprovação, na 25ª Reunião

Extraordinária, em 13/11/2013, dos Requerimentos nºs 6.091, 6.093 a 6.100, 6.110 a

6.119,  6.125, 6.126,  6.138 a 6.142/2013,  do deputado Cabo Júlio,  6.108/2013,  do

deputado Dinis  Pinheiro,  6.121 e 6.122/2013,  do deputado Sargento Rodrigues,  e

6.124/2013,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais;  de  Administração  Pública  -

aprovação,  na  16ª  Reunião  Ordinária,  em  12/11/2013,  do  Projeto  de  Lei  nº

4.520/2013,  do  deputado  Luiz  Humberto  Carneiro,  e  dos  Requerimentos  nºs

6.007/2013, da deputada Liza Prado, e 6.029/2013, do deputado Ivair Nogueira; e da
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Pessoa com Deficiência - aprovação, na 20ª Reunião Ordinária, em 14/11/2013, do

Requerimento nº 6.069/2013, da deputada Liza Prado (Ciente. Publique-se.).

Despacho de Requerimentos

- A seguir, o presidente defere, cada um por sua vez, nos termos do inciso VIII do

art. 232 do Regimento Interno, requerimentos da Comissão Extraordinária das Águas

em  que  solicita  a  retirada  de  tramitação  do  Requerimento  nº  5.732/2013  e  do

deputado Inácio Franco em que solicita a retirada de tramitação do Projeto de Lei nº

4.238/2013 (Arquivem-se o requerimento e o projeto.); nos termos do inciso XXI do

art. 232 do Regimento Interno, requerimento do deputado Rogério Correia e outros

em que solicitam a convocação de reunião especial para homenagear a Federação

dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Minas Gerais - Fetaemg - pelos 45

anos de sua fundação e a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura -

Contag - pelos 50 anos de sua fundação; e, nos termos do inciso XVI do art. 232 do

Regimento  Interno,  requerimentos  da  deputada  Ana  Maria  Resende  (11)  em  que

solicita a inclusão em ordem do dia dos Projetos de Lei nºs 869, 1.322, 1.323, 1.327,

1.495 e 2.148/2011 e 2.868, 3.388, 3.394, 3.395 e 3.602/2012.

Registro de Presença

O presidente -  A presidência registra a presença, em Plenário, de delegação do

Senado Estadual da Califórnia. É um prazer tê-los entre nós, estamos felizes com sua

presença.

Votação de Requerimentos

O presidente - Requerimento do deputado Lafayette de Andrada em que solicita

seja atribuído regimente de urgência à tramitação do Projeto de Lei nº 4.647/2013.

Em  votação,  o  requerimento.  As  deputadas  e  os  deputados  que  o  aprovam

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

O deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, solicito verificação de quórum.

O presidente - É regimental. A presidência vai proceder à verificação de votação

pelo processo eletrônico e, para tanto, solicita às deputadas e aos deputados que não

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

seguida, registrem seu voto. A presidência solicita às deputadas e aos deputados que

ocupem  seus  lugares  e  informa  que  terá  computada  a  presença,  para  efeito  de



1449
____________________________________________________________________________

quórum, o deputado que permanecer em Plenário e não registrar o seu voto.

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.

O presidente - Votaram apenas 5 deputados. Não há quórum para votação nem

para  a  continuação  dos  trabalhos.  A Presidência  torna  sem  efeito  a  votação  do

requerimento.

Palavras do Presidente

A presidência, nos termos do art. 244 do Regimento Interno, encerra a discussão,

em turno único, do Veto Parcial à Proposição de Lei nº  21.845; em 2º turno,  dos

Projetos de Lei nºs 1.651 e 1.968/2011 e 3.841, 3.874, 3.900 e 4.389/2013; e, em 1º

turno, dos Projetos de Lei nºs 4.075 e 4.434/2013, uma vez que permaneceram em

ordem do dia por seis reuniões.

A  presidência  informa  que,  no  decorrer  da  discussão  do  Projeto  de  Lei  nº

3.874/2013, foram apresentadas ao projeto duas emendas do governador do Estado,

encaminhadas por meio da Mensagem nº 565/2013,  publicada em 9/11/2013, que

receberam os nºs 1 e 2, e que, nos termos do § 4º do art. 189 do Regimento Interno,

serão submetidas a votação independentemente de parecer, em momento oportuno.

A  presidência  informa  que,  no  decorrer  da  discussão  do  Projeto  de  Lei  nº

4.389/2013,  foram  apresentadas  ao  projeto  uma  emenda  do  deputado  Sargento

Rodrigues, que recebeu o nº 2, e uma do deputado Dinis Pinheiro, que recebeu o nº

1, e que esta, por conter matéria nova, veio apoiada por Acordo de Líderes que foi

acolhido pela presidência, a qual determinou o seu cumprimento, e, nos termos do §

4º  do  art.  189  do  Regimento  Interno,  as  emendas  serão  submetidas  a  votação

independentemente de parecer, em momento oportuno.

A presidência informa ainda que o substitutivo encaminhado pelo governador do

Estado por meio da Mensagem nº 544/2013, publicada em 25/10/2013, ao Projeto de

Lei  nº  4.434/2013  foi  incorporado  ao  parecer  da  Comissão  de  Justiça  e  será

arquivado, nos termos do inciso IV do art. 180 do Regimento Interno.

-  O  teor  das  emendas  apresentadas,  do  Acordo  de  Líderes  e  da  Decisão  da

Presidência é o seguinte:

EMENDAS AO PROJETO DE LEI Nº 3.874/2013

EMENDA Nº 1
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Acrescentem-se, onde convier, os seguintes artigos ao Projeto de Lei nº 3.874, de

2013:

“Art.  … - O reajuste das tabelas das carreiras de Auxiliar de Seguridade Social,

Técnico de Seguridade Social e Analista de Seguridade Social, de que trata o art. 5º

da Lei nº 20.748, de 25 de junho de 2013, aplica-se à vantagem pessoal a que se

refere o art. 39 da Lei nº 19.553, de 9 de agosto de 2011, e não será deduzido do

valor da Vantagem Temporária Incorporável - VTI - , instituída pela Lei nº 15.787, de

27 de outubro de 2005.

Parágrafo único - O disposto no caput terá vigência a partir do primeiro dia do mês

subsequente à data de publicação desta lei.

Art. … - As vantagens pessoais a que se referem o art. 39 da Lei nº 19.553, de 9 de

agosto de 2011, o § 4º do art. 1º da Lei nº 14.683, de 30 de julho de 2003, e o § 3º do

art.  1º  da Lei  nº  10.470,  de 15 de abril  de 1991,  serão reajustadas nos mesmos

índices  e  datas  de  vigência  aplicáveis  ao  vencimento  básico  do  cargo efetivo  do

servidor que fizer jus às referidas verbas.”

Sala das Reuniões, 19 de novembro de 2013.

Governador do Estado

EMENDA Nº 2

Acrescentem-se, onde convier, os seguintes artigos ao Projeto de Lei nº 3.874, de

2013:

“Art. … - O § 3º do art. 3º da Lei Delegada nº 174, de 26 de janeiro de 2007, passa

a vigorar com a redação que se segue, ficando o artigo acrescido do seguinte § 7º:

“Art. 3º - (...)

§ 3º - É requisito para o provimento dos cargos de que trata o caput:

I - níveis l a 4 preferencialmente nível médio de escolaridade;

II - níveis 5 a 7 preferencialmente nível superior de escolaridade;

III - níveis 8 a 11 a graduação em curso de nível superior de escolaridade.

(...)

§ 7º - O requisito de escolaridade estabelecido para o exercício do cargo, previsto

no inciso  III  do § 3º,  poderá  ser  dispensado,  nos casos em que se comprovar  a

capacitação funcional específica, a qualificação e a experiência relacionadas com a
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função a ser exercida.”

Art. … - O § 3º do art. 3º da Lei Delegada nº 175, de 26 de janeiro de 2007, passa a

vigorar com a redação que se segue, ficando o artigo acrescido do seguinte § 8º:

“Art. 3º - (...)

§ 3º - É requisito para o provimento dos cargos de que trata o caput:

I - níveis l a 17 preferencialmente nível médio de escolaridade;

II - níveis 18 a 24 preferencialmente nível superior de escolaridade;

III - níveis 25 a 29 a graduação em curso de nível superior de escolaridade.

(...)

§ 8º - O requisito de escolaridade estabelecido para o exercício do cargo, previsto

no inciso  III  do § 3º,  poderá  ser  dispensado,  nos casos em que se comprovar  a

capacitação funcional específica, a qualificação e a experiência relacionadas com a

função a ser exercida.”.”.

Sala das Reuniões, 19 de novembro de 2013.

Governador do Estado

EMENDA Nº 1 AO PROJETO DE LEI Nº 4.389/2013

Acrescente-se, onde couber, o seguinte artigo:

“Art.  ...  -  O imóvel de que trata a Lei  nº  15.176, de 16 de junho de 2004, que

autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Ibirité o imóvel que especifica,

passa a destinar-se à construção de escola e de espaço para atividades de lazer e à

regularização urbana.

§ 1º - São requisitos para a regularização a que se refere o caput:

I - que o posseiro seja carente;

II - que o posseiro esteja na posse do imóvel desde data anterior a 1º de janeiro de

2008.

§ 2º - O imóvel regularizado nos termos do § 1º não poderá ser alienado no prazo

de cinco anos contados da data da regularização.

§ 3º - O imóvel a que se refere o caput reverterá ao patrimônio do Estado se, findo

o prazo de cinco anos contados a partir da data de publicação desta lei, não lhe tiver

sido dada a destinação prevista.

§ 4º - Ficam revogados os arts. 2º, 3º e 4º da Lei nº 15.176, de 2004, e a Lei nº
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19.410, de 30 de dezembro de 2010.”.

Sala das Reuniões, 19 de novembro de 2013.

Dinis Pinheiro

ACORDO DE LÍDERES

Os deputados  que este  subscrevem, representando  a  maioria  dos  membros  do

Colégio de Líderes, acordam seja recebida uma emenda contendo matéria nova, de

autoria do deputado Dinis Pinheiro, ao Projeto de Lei nº 4.389/2013.

Sala das Reuniões, 19 de novembro de 2013.

Lafayette  de  Andrada,  líder  do  BTR  -  Tiago  Ulisses,  líder  do  BAM  -  Gustavo

Valadares, líder da Maioria.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA

A presidência acolhe o acordo e determina o seu cumprimento.

Mesa da Assembleia, 19 de novembro de 2013.

Hely Tarqüínio, 2º- vice-presidente, no exercício da presidência.

EMENDA Nº 2 AO PROJETO DE LEI Nº 4.389/2013

Dê-se ao art. 5º a seguinte redação:

“Art.  5º  -  Esta  lei  entra  em  vigor  no  prazo  de  noventa  dias  da  data  de  sua

publicação.”.

Sala das Reuniões, 19 de novembro de 2013.

Sargento Rodrigues

Justificação:  Vislumbra-se  com  esta  emenda  estabelecer  um  período  mínimo  e

cauteloso de “vacatio  legis”,  qual  seja  90  dias  da  data  da  publicação de referida

proposição, por se considerar que, nos termos do art. 8º da Lei Complementar nº 95,

de 1998, a vigência da lei já na data de sua publicação cabe aos projetos de pequena

repercussão, o que não caberia no presente caso. Senão vejamos:

“Art. 8º - A vigência da lei será indicada de forma expressa e de modo a contemplar

prazo razoável para que dela se tenha amplo conhecimento, reservada a cláusula

'entra em vigor na data de sua publicação' para as leis de pequena repercussão”.

Assim, contamos com o apoio dos nobres pares para a aprovação desta emenda.

Encerramento

O presidente -  A presidência encerra a reunião,  convocando as deputadas e os
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deputados para as extraordinárias de logo mais, às 20 horas, e de amanhã, dia 20, às

9 e às 20 horas, nos termos dos editais de convocação, bem como para a ordinária

também de amanhã, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia

anunciada foi publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 20ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS MUNICIPAIS E

REGIONALIZAÇÃO NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 12/11/2013

Às 15h40min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Paulo Lamac e

Carlos  Pimenta,  membros  da  supracitada  comissão.  Está  presente,  também,  a

deputada Liza  Prado.  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 apreciar a matéria constante da pauta,

a deliberar sobre proposições da comissão e a debater, em audiência pública com

convidados,  a  situação  habitacional  e  jurídica  de  imóveis  do  Bairro  Vera  Cruz,

Município de Belo Horizonte e comunica o recebimento da seguinte correspondência:

ofícios dos Srs. José Élcio dos Santos Monteze, diretor-geral do DER, referente ao

transporte coletivo de passageiros entre Belo Horizonte e Ravena, Leonardo Valério

França  Pinheiro,  presidente  da  Câmara  Municipal  de  Manga,  solicitando  sejam

reiterados pedidos encaminhados à Cemig, a requerimento da comissão, referentes à

implantação de redes de energia elétrica em ilhas do Rio São Francisco, no Município

de Manga; José Antônio Corrêa Coimbra, chefe de gabinete do Ministério de Minas e

Energia, referente à qualidade dos serviços de fornecimento de energia elétrica em

assentamentos  de  reforma  agrária  de  municípios  da  Região  Norte  Mineira,  João

Flávio Resende, assessor da Presidência da BHTrans, referente à alteração do ponto

de embarque da linha rodoviária que liga o Município de Belo Horizonte ao Distrito de

Ravena, no Município de Sabará, e das Sras. Kátia Ferraz Ferreira, presidente do

Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência, por

meio da qual pede à comissão para que interceda junto à BHTrans, no sentido de

obter  “informações sobre os  itens de acessibilidade nas obras do BRT, na capital
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mineira”; e Renata Vilhena, secretária de Estado de Planejamento e Gestão, referente

ao pedido pelo não fechamento da unidade de atendimento integrado existente no

Município  de  Coronel  Fabriciano;  e  de  correspondência  do sr.  Álvaro  Campos  de

Carvalho  superintendente  do  DNIT  em  Minas  Gerais,  publicada  no  Diário  do

Legislativo em 9/11/2013. A presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião

para ouvir a Sra. Efigênia de Jesus Vieira, moradora do Bairro Vera Cruz; e os Srs.

Reinaldo Oliveira Batista, diretor de Regularização e Controle Urbano da Companhia

Urbanizadora e de Habitação de Belo Horizonte - Urbel;  representando o Cel.  PM

Genedempsey Bicalho Cruz, diretor-presidente da Urbel; Cristiano de Melo Bastos,

professor do Departamento de Assistência Jurídica da PUC-Minas; Adalberto Antonio

Batista Arcelo, professor de Sociologia do Direito da PUC-Minas; Lucas de Alvarenga

Gontijo,  professor  e  coordenador  de  extensão  da  PUC-Minas;  Harold  Vannhallen

Fontes,  gerente executivo  do  INSS em Belo Horizonte;  Marcus  Vinicius  Drumond

Resende, procurador-chefe substituto do INSS em Belo Horizonte; e Adriano Ventura,

vereador à Câmara Municipal de Belo Horizonte, 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  nas  notas  taquigráficas.  A

presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião. Registra-se a presença dos

deputados  Fábio  Cherem  e  Rogério  Correia  (substituindo  o  deputado  Pompílio

Canavez, por indicação da liderança do Bloco Minas sem Censura). Passa-se à 1ª

Fase da 2ª  Parte (Ordem do Dia),  que compreende a discussão e a  votação de

pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. O Projeto de Lei nº

113/2011 é retirado de pauta a requerimento do deputado Rogério Correia, 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, cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs

5.920,  5.958,  5.959,  5.991,  5.994 e  6.103/2013.  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
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requerimentos dos deputados Paulo Lamac e Liza Prado (2) em que solicitam seja

encaminhado  à  presidência  do  INSS  pedido  de  providências  para  que  envie  ao

Tribunal  de  Contas  da  União  solicitação para  revisão do Acórdão nº  2/2005,  que

determinou a retomada de imóveis ocupados por dezenas de famílias há mais de 60

anos, no Bairro Vera Cruz, no Município de Belo Horizonte; sejam encaminhadas ao

Ministério  Público  Federal  as  notas  taquigráficas  da  20ª  Reunião  Ordinária  da

Comissão de Assuntos  Municipais  e  Regionalização,  realizada em 12/11/2013,  na

qual  foi  debatida  a  regularização  fundiária  de  imóveis  do  Bairro  Vera  Cruz,  no

Município de Belo Horizonte (aprovada a proposição); Rogério Correia em que solicita

seja  realizada  audiência  pública  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais  e

Regionalização para debater os graves impactos sociais e ambientais ocasionados

pelas atividades minerárias e de expansão imobiliária sobre a agricultura familiar na

zona  de amortecimento  do  Parque  Estadual  da  Serra  do  Rola  Moça,  na  Região

Metropolitana de Belo Horizonte;  Paulo Lamac,  Luzia  Ferreira,  Pompílio  Canavez,

Durval Ângelo e Anselmo José Domingos em que solicitam seja realizada audiência

pública da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização para debater a gestão

unificada da função pública de interesse comum de uso do solo metropolitano 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, 18 de novembro de 2013.

Paulo Lamac, presidente - Luzia Ferreira.

ATA DA 12ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E

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

14/11/2013

Às 11h01min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Sebastião Costa,

Dalmo  Ribeiro  Silva,  Duilio  de  Castro,  Gustavo  Corrêa  e  Adalclever  Lopes

(substituindo o deputado Leonídio Bouças, por indicação da liderança do bloco MSC),

membros da supracitada comissão. Está presente, também, o deputado Lafayette de

Andrada.  Havendo  número  regimental,  o  presidente,  deputado  Sebastião  Costa,

declara  aberta  a  reunião  e,  nos  termos  do  art.  120,  III,  do  Regimento  Interno,
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dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita

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

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

comissão. A seguir, comunica o recebimento de correspondência do deputado Luiz

Henrique  em  que justifica  ausência  na  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. É distribuído em avulso o parecer que

conclui pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade, no 1º turno, do Projeto de

Lei  nº  4.441/2013 na forma do Substitutivo nº  1 (relator:  deputado Dalmo Ribeiro

Silva, 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, 19 de novembro de 2013.

Sebastião  Costa,  presidente  -  Dalmo  Ribeiro  Silva  -  Adalclever  Lopes  -  Luiz

Henrique.

ATA DA 23ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ESPORTE, LAZER E

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

5/11/2013

Às 14h35min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Marques Abreu,

Ulysses Gomes e Tadeu Martins Leite, membros da supracitada comissão. Havendo

número regimental, o presidente, deputado Marques Abreu, declara aberta a reunião

e,  em  virtude  da  aprovação  de  requerimento  do  deputado  Tadeu  Martins  Leite,

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

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

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

comissão. O presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais

designou como relatores os deputados mencionados entre parênteses: Projetos de

Lei nºs 1.211/2011, no 2º turno (Marques Abreu); 4.339 e 4.578/2013 (Tadeu Martins

Leite), ambos 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,  por
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unanimidade,  o  Projeto  de  Lei  nº  4.513/2013,  que  recebeu  parecer  por  sua

aprovação.  Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são  aprovados  os

Requerimentos  nºs  5.990  e  6.054/2013.  Registra-se  a  presença  dos  deputados

Gustavo  Valadares  e  Luiz  Humberto  Carneiro.  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  relatório  de  visita  à  Secretaria  de

Esportes  e da Juventude realizada em 24/10/2013,  que segue publicado após as

assinaturas. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de

todos, convoca os membros da comissão para a próxima reunião ordinária, determina

a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 12 de novembro de 2013.

Marques Abreu, presidente - Tadeu Martins Leite.

RELATÓRIO DE VISITA

Comissão de Esporte, Lazer e Juventude

Local visitado: Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude

Apresentação

A requerimento  do  deputado  Marques  Abreu,  a  Comissão  de  Esporte,  Lazer  e

Juventude  visitou  no  dia  24/10/2013  a  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude - Seej -, com o objetivo de entregar ao Secretário Eros Biondini documento

elaborado  por  dirigentes  de  associações  e  federações  esportivas  estaduais,  com

reivindicações da área do esporte.

Participaram da visita os deputados Marques Abreu, presidente da Comissão de

Esporte, Lazer e Juventude, e Mário Henrique Caixa. Estiveram também presentes

Eros Biondini, secretário de Estado de Esportes e da Juventude; Rogério Romero,

secretário  adjunto da mesma Secretaria;  José Guilherme Lara Barcelos  e Marcos

André China, coordenadores técnicos dos Jogos Escolares de Minas Gerais; Álvaro

Cotta  da  Costa,  presidente  da  Federação  Mineira  de  Basquetebol;  Wellington  de

Souza, presidente da Associação Mineira de Federações Esportivas; Tomás Mendes,

vice-presidente da Federação Mineira de Voleibol; Marcolino de Oliveira Pinto Júnior,

presidente da Federação dos Clubes do Estado de Minas Gerais;  Daniel  Teodoro,

presidente do Mackenzie Esporte Clube; Marcos Madeira, presidente da Federação
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Mineira de Futsal; Inimá Souza, presidente da Federação Mineira de Peteca; Carlos

Roberto  Gonçalves  Rocha,  presidente  do  Conselho  Deliberativo  do  Mackenzie

Esporte Clube, e vereador Pelé do Vôlei, da Câmara Municipal de Belo Horizonte.

Relato

O deputado Marques Abreu informou ao secretário  de Estado de Esportes e da

Juventude que a visita foi fruto de requerimento aprovado em audiência pública da

comissão,  realizada  em  15/10/2013,  cujo  objetivo  debater  questões  relativas  às

políticas públicas voltadas ao esportes.

A finalidade da visita  foi  repassar  ao secretário  um documento  entregue a esta

comissão  na  citada  audiência  pública.  Assinado  por  dirigentes  de  federações

esportivas estaduais, o documento contém sete demandas do setor: oposição à fusão

das Secretarias de Estado de Esportes e da Juventude com as Secretarias de Estado

de  Turismo  e  Extraordinária  da  Copa  do  Mundo,  objeto  do  Projeto  de  Lei  nº

4.440/2013, de autoria do governador do Estado; maior articulação entre a Seej e as

federações esportivas no planejamento das políticas públicos do setor;  adoção de

políticas de auxilio de médio e longo prazos às federações e às entidades esportivas,

especialmente para viabilizar a realização de competições nacionais e internacionais

no Estado; manutenção das ações e dos programas desenvolvidos pela Seej, caso

haja mudança de gestão da referida pasta; divulgação do decreto e respectivo edital

que regulamentarão a concessão de incentivo fiscal para projetos esportivos instituída

pela  Lei  nº  20.824,  de  31/7/2013;  aumento  do  critério  esporte  da  Lei  do  ICMS

Solidário - Lei nº 18.030, de 12/1/2009 -, que passaria de 0,1% para 1%; indicação de

gestores para a pasta do esporte que tenham afinidade com a matéria.

Na oportunidade da visita, os presentes se manifestaram predominantemente sobre

a  primeira  demanda  da  lista,  e  ficou  claro  que,  para  os  dirigentes  esportivos,  a

iminente  fusão  das  secretarias  põe  em  risco  as  políticas  públicas  de  esporte

construídas nos últimos anos no Estado.

A esse respeito, o secretário Eros Biodini anunciou o compromisso do governo de

dialogar  com  representantes  das  área  do  esporte  para  analisar  e  encaminhar  o

processo de fusão da melhor maneira possível.

Conclusão
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O  secretário  de  Esportes  e  da  Juventude  considerou  justas  as  reivindicações

contidas no documento que lhe foi entregue pelos deputados e se comprometeu a

considerá-las no planejamento de atividades da Seej. Disse ainda que vai propor uma

reunião  com  o  governador  do  Estado  para  discutir  as  alterações  administrativas

pretendidas pelo Projeto de Lei nº 4.440/2013.

Sala das Comissões, 12 de novembro de 2013.

Marques Abreu, Presidente.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

“MENSAGEM Nº 569/2013*

Belo Horizonte, 20 de novembro de 2013.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Tenho a honra de encaminhar à elevada deliberação dessa egrégia Assembleia, por

intermédio de Vossa Excelência, proposta de emenda ao Projeto de Lei nº 4.647, de

2013,  que reajusta o subsídio das carreiras do Grupo de Atividades de Educação

Básica e dá outras providências.

A  emenda  ora  encaminhada  decorre  de  acordo  do  Governo  com  entidades

representativas dos servidores da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais -

Fhemig e prevê a incorporação da Gratificação Complementar ao vencimento básico

dos  servidores  das  carreiras  de  Analista  de  Gestão  e  Assistência  à  Saúde,

Profissional de Enfermagem, Técnico Operacional da Saúde e Auxiliar de Apoio da

Saúde, de que trata a Lei nº 15.462, de 13 de janeiro de 2005.

A  incorporação  da  gratificação  ocorrerá  em  duas  etapas,  sendo  a  primeira

implementada mediante reajuste de 25% sobre os valores das tabelas de vencimento

básico, com vigência a partir de janeiro de 2014 para a carreira de Auxiliar de Apoio

da Saúde e a partir de fevereiro de 2014 para as carreiras de Analista de Gestão e

Assistência à Saúde, Profissional de Enfermagem e Técnico Operacional da Saúde. A

segunda etapa da incorporação, que vigorará a partir de fevereiro de 2015, dar-se-á

mediante  concessão  de  reajuste  de  20%,  ficando  extinta,  consequentemente,  a

Gratificação Complementar no âmbito da Fhemig.

Com  essa  medida,  o  Governo  cumpre  os  termos  de  acordo  pactuado  com  os



1460
____________________________________________________________________________

representantes dos servidores da Fhemig e demonstra, mais uma vez, a relevância

atribuída  às  categorias  que  atuam  no  campo  da  assistência  à  saúde,  prestando

serviços de inestimável valor para a população do Estado de Minas Gerais.

São essas,  Senhor  Presidente,  as  razões  que me levam a propor  emendas ao

Projeto de Lei nº 4.647, de 2013.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

EMENDA Nº 1 AO PROJETO DE LEI Nº 4.647, DE 2013

Acrescente-se, onde convier, o seguinte artigo ao Projeto de Lei nº 4.647, de 2013:

“Art.  -  Fica  incorporada  ao  vencimento  básico  dos  servidores  das  carreiras  de

Analista  de  Gestão  e  Assistência  à  Saúde,  Profissional  de  Enfermagem,  Técnico

Operacional da Saúde e Auxiliar de Apoio da Saúde, de que trata a Lei nº 15.462, de

13 de janeiro de 2005, pertencentes ao quadro de pessoal da Fundação Hospitalar do

Estado de Minas Gerais - Fhemig, a Gratificação Complementar, instituída pelo art. 1°

da Lei Delegada n° 44, de 12 de julho de 2000.

§ 1º -  A incorporação de que trata o  caput será implementada em duas etapas,

mediante reajuste das tabelas de vencimento básico das carreiras a que se refere o

caput, constantes nos itens I.2.1, I.2.2, I.2.3 e I.2.4 do Anexo I da Lei nº 15.786, de 27

de outubro de 2005, nos seguintes índices e datas:

I - 25% (vinte e cinco por cento) em 1º de fevereiro de 2014 e 20% (vinte por cento)

em 1º de fevereiro de 2015 para as carreiras de Analista de Gestão e Assistência à

Saúde, Profissional de Enfermagem e Técnico Operacional da Saúde;

II - 25% (vinte e cinco por cento) em 1º de janeiro de 2014 e 20% (vinte por cento)

em 1º de fevereiro de 2015 para a carreira de Auxiliar de Apoio da Saúde.

§  2º  -  Para  as  duas  etapas  de  incorporação  a  que  se  refere  o  caput,  será

considerado o valor da Gratificação Complementar a que fizer jus o servidor em 31 de

janeiro de 2014, na hipótese do inciso I do § 1º, e em 31 de dezembro de 2013, na

hipótese do inciso II do § 1º.

§ 3º - Em decorrência da incorporação de que trata o § 1º, fica extinta, a partir de 1º

de  fevereiro  de  2015,  a  Gratificação  Complementar  -  GC -  para  as  carreiras  de

Analista  de  Gestão  e  Assistência  à  Saúde,  Profissional  de  Enfermagem,  Técnico
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Operacional da Saúde e Auxiliar de Apoio da Saúde, da Fhemig.

§ 4º - O disposto neste artigo aplica-se aos servidores inativos e pensionistas que

fazem jus  à  paridade,  nos  termos  da Constituição da  República,  e  aos  contratos

administrativos regidos pela Lei nº 18.185, de 04 de junho de 2009, vigentes, na data

de publicação desta lei,  no âmbito da Fhemig, cujas funções tenham equivalência

com os cargos das carreiras de que trata o caput.””

- Anexe-se ao Projeto de Lei nº 4.647/2013. Publicada, fica a mensagem em poder

da Mesa, aguardando a inclusão da proposição em ordem do dia.

* - Publicado de acordo com o texto original.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.615/2013

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

Relatório

De autoria  do  deputado  Ulysses  Gomes,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  tem  por

objetivo  declarar  de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Agricultores  Familiares  e

Produtores Rurais de Cruzília, com sede no Município de Cruzília.

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 4.615/2013 pretende declarar de utilidade pública a Associação

dos Agricultores Familiares e Produtores Rurais de Cruzília, com sede no Município

de Cruzília, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos.

Por  meio  do  desenvolvimento  e  aperfeiçoamento  das  técnicas  de  produção  e

manejo e da melhoria da qualidade, produtividade e comercialização dos produtores

agropecuários, a instituição tem como propósito contribuir para fomentar a integração

social  e  profissional  dos  agricultores  familiares  e  produtores  rurais  do  citado

município.

Tendo em vista o relevante trabalho desenvolvido pela entidade no Município de

Cruzília,  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° 4.615/2013, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 19 de novembro de 2013.

Inácio Franco, relator.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.649/2012

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do governador do Estado, a proposição em epígrafe, encaminhada por

meio  da  Mensagem  nº  346/2012,  estabelece  os  limites  do  Monumento  Natural

Estadual  Pico  do  Ibituruna,  no  Município  de  Governador  Valadares,  e  dá  outras

providências.

O projeto foi distribuído preliminarmente à Comissão de Constituição e Justiça, que

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

1 a 3, que apresentou.

A  seguir,  a  Comissão  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento  Sustentável,

examinando o mérito da proposição, opinou pela sua aprovação, com as Emendas

nºs 1 a 3, da comissão antecessora.

Cabe agora a esta comissão analisar a matéria, nos termos do art. 102, VII, “d” do

Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em exame estabelece os limites geográficos do Monumento Natural

Estadual Pico do Ibituruna, em cumprimento ao disposto no § 1º do art. 84 do Ato das

Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado.

O Pico do Ibituruna situa-se no Município de Governador Valadares, na bacia do

Rio Doce, onde se encontra atualmente a Área de Proteção Ambiental Municipal Pico

da Ibituruna e a Área de Proteção Especial Pico da Ibituruna, instituída pelo Decreto

nº 22.662,  de  1983,  que define como de proteção especial,  para  preservação de

mananciais e do patrimônio histórico e paisagístico, área de terreno situada no Pico

do Ibituruna, no Município de Governador Valadares.

Por  meio  da  Mensagem  nº  346/2012,  o  governador  do  Estado  justifica  a
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apresentação  do  projeto  de  lei  destacando  que  “a  área  do  Pico  do  Ibituruna

representa grande importância paisagística e ambiental para os habitantes da região

do  Vale  do  Rio  Doce  e  foi  elevada  à  categoria  de  Monumento  Natural  pela

Constituição  Estadual  de  1989”.  Informa,  ainda,  que  a  proposição  encaminhada

“cumpre, assim, o disposto no § 1º do art. 84 do Ato das Disposições Constitucionais

Transitórias, que atribui à lei a demarcação e definição dos limites da referida unidade

de conservação”.

A proposição encontra-se devidamente instruída, tendo-lhe sido anexados, no curso

de sua tramitação, entre outros, os seguintes documentos: Proposta de criação do

Monumento Natural Estadual Pico da Ibituruna, elaborada pelo Instituto Estadual de

Florestas - IEF -; Nota técnica para criação do Monumento Natural Estadual Pico da

Ibituruna  em  Governador  Valadares,  elaborada  pela  Gerência  de  Criação  e

Implantação de Áreas Protegidas da Diretoria de Áreas Protegidas do IEF; e Ata da

reunião de esclarecimento público para criação do Monumento Natural Estadual do

Pico da Ibituruna.

Conforme relatou a comissão de mérito que nos antecedeu na análise da matéria,

com  a  delimitação  proposta,  que  abrange  1.076,2111ha,  pretende-se  garantir  a

preservação dos recursos hídricos necessários ao abastecimento de água da cidade

de  Governador  Valadares;  assegurar  a  manutenção  da  biodiversidade  local,

proporcionando corredores ecológicos e refúgios para a fauna; além de ordenar o

turismo já consolidado na área.

Cabe-nos informar  que o art.  3º  do projeto  em análise  está em sintonia com o

disposto no § 2º do art. 12 da Lei Federal nº 9.985, de 2000, o qual estabelece que,

havendo incompatibilidade entre os objetivos da área e as atividades privadas ou não

havendo aquiescência do proprietário às condições propostas pelo órgão responsável

pela administração da unidade para a coexistência do monumento natural com o uso

da propriedade, a área deve ser desapropriada, de acordo com o que dispõe a lei.

Havendo  tal  necessidade,  cabe  à  Advocacia-Geral  do  Estado  promover  as

desapropriações. Ressalte-se que a administração do Monumento Natural Estadual

Pico do Ibituruna compete ao IEF.

Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça apresentou as Emendas nos
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1 a 3, que corrigem erro material e contribuem com uma melhor técnica legislativa.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.649/2012, no

primeiro turno, com as Emendas nºs 1 a 3, da Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 20 de novembro de 2013.

Zé Maia,  presidente e relator  -  Lafayette  de Andrada -  Ulysses Gomes -  Tadeu

Martins Leite.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.415/2013

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do deputado Lafayette de Andrada, o projeto de lei  em epígrafe visa

conceder prazo ao donatário do imóvel de que trata a Lei nº 18.938, de 10 de junho

de 2010, que autoriza a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais - Fhemig - a

doar ao Estado o imóvel que especifica.

A  proposição  foi  distribuída  às  Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de

Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Nos termos do art. 301 do Regimento Interno, a matéria foi baixada em diligência à

Fhemig, para que ela se manifestasse sobre a alteração pretendida.

Em  análise  preliminar,  a  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  concluiu  pela

juridicidade,  constitucionalidade e  legalidade do projeto  com a Emenda 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,  alíneas  “d”  e  “f”,  do

Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei em análise estabelece que fica concedido ao donatário do imóvel de

que trata a Lei  nº  18.938, de 10 de junho de 2010, o prazo de dez anos para a

execução das obras destinadas à construção do Centro de Reintegração Social  -

CRS  -  da  Associação  de  Proteção  e  Assistência  aos  Condenados  -  Apac  -  de

Barbacena, com a respectiva cláusula de reversão.

O autor justifica a proposição pelo fato de que o CRS da Apac a ser construído irá
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abrigar  ex-detentos  dos  regimes  aberto,  semiaberto  e  fechado,  constituindo-se

medida efetiva de recuperação e reintegração social  dessa população. Trata-se de

iniciativa que está de acordo com a política atual do governo do Estado e do Tribunal

de Justiça, através do projeto Novos Rumos. Ressaltou ainda o autor que existem no

Brasil cerca de 100 comarcas que já possuem esse centro e que o governo de Minas

Gerais já está com recursos para iniciar a obra.

A Comissão de Constituição e Justiça salientou que a proteção do interesse coletivo

é princípio de observância obrigatória pela administração, devendo preponderar o que

for 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  regras,  a  necessidade  da  existência  de  interesse

público,  previsto tanto na cláusula  de  destinação como na de reversão.  Ademais,

ressaltou  que a  Secretaria  de  Estado de  Casa  Civil  e  de  Relações  Institucionais

enviou nota técnica de 30/10/2013, em que a Fhemig declara não vislumbrar óbice

algum  à  concessão  do  prazo  previsto  no  projeto  de  lei  em  exame.  Entretanto,

apresentou a Emenda nº 1, a qual acolhemos, com o objetivo de corrigir um equívoco

de redação constante no art. 2º da proposição.

Esclarecemos que a Lei nº 18.938, de 10 de junho de 2010, já autorizou a Fhemig a

doar ao Estado imóvel com área de 61.000m², situado no lugar denominado Centro

Hospitalar Psiquiátrico de Barbacena, para a construção do CRS da Apac. Essa lei

estabelece que o imóvel reverterá ao patrimônio da Fhemig se, findo o prazo de três

anos, não lhe tiver sido dada a destinação prevista. O projeto em pauta pretende tão

somente estender esse prazo por mais 10 anos.

No âmbito desta comissão, entendemos que a proposição é meritória e que a mera

dilatação do prazo para a mencionada construção não implica repercussão financeira,

tendo em vista que a doação propriamente dita já foi objeto de análise quando da

tramitação do respectivo projeto de lei que resultou na Lei nº 18.938, de 2010.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.415/2013, no

1º turno, com a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça.
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Sala das Comissões, 20 de novembro de 2013.

Zé Maia,  presidente e relator  -  Lafayette  de Andrada -  Ulysses Gomes -  Tadeu

Martins Leite.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.647/2013

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De  autoria  do  governador  do  Estado,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  “reajusta  o

subsídio  das  carreiras  do  Grupo  de  Atividades  de  Educação  Básica  e  dá  outras

providências”.

A matéria foi aprovada em 1º turno na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela

Comissão de Constituição e Justiça, com as Emendas nºs 1 e 10, apresentadas pela

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Retorna, agora, o projeto a esta comissão com vistas a 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 integra este parecer.

Fundamentação

A proposição em análise tem por objetivo reajustar em 5%, a partir de 1º outubro de

2013, o subsídio das carreiras do Grupo de Atividades de Educação Básica, de que

trata o Anexo I da Lei nº 18.975, de 29 de junho de 2010, e da carreira de professor

de ensino médio e tecnológico, de que trata o Anexo VII da Lei nº 20.591, de 28 de

dezembro de 2012. Ademais, o projeto restaura a possibilidade de progressão para o

servidor das carreiras do Grupo de Atividades de Educação Básica, a partir de 1º de

janeiro de 2014.

De acordo com a mensagem que encaminha o projeto, o governador do Estado

evidenciou  a  política  governamental  de  progressiva  melhoria  das  carreiras  e  da

remuneração dos profissionais  da  educação básica  do  Estado,  dentro dos  limites

permitidos  pelo  orçamento  público  e  observada  a  legislação  financeira  e

orçamentária.

O projeto suscitou ampla discussão no 1º turno, tanto nas comissões pelas quais

passou quanto em Plenário. Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça

analisou minuciosamente a proposição e, por meio do Substitutivo nº 1, efetuou a
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adequação do seu texto às normas constitucionais e legais norteadoras da matéria.

As comissões que a sucederam apresentaram importantes contribuições ao projeto,

que  foi  aprovado  em  Plenário  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  apresentando  pela

Comissão de Constituição e Justiça, com as Emendas nºs 1 e 10, apresentadas pela

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Cumpre destacar que, durante

a fase de discussão do projeto em Plenário, foram apresentadas as Emendas nºs 2 a

8, de autoria coletiva, e a Emenda nº 9, de autoria dos deputados Rogério Correia,

Sávio  Souza  Cruz e  Liza  Prado,  as  quais  tiveram parecer  pela  rejeição por  esta

comissão.

Conforme  manifestação  desta  comissão  no  1º  turno,  o  projeto  em  tela  implica

criação  de  despesas  de  caráter  continuado  para  o  erário,  estando,  portanto,

condicionada aos limites constitucionais e legais.

Segundo o § 1º do art. 17 da Lei Complementar Federal nº 101, de 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, “a”, 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 o limite prudencial de 95% do limite

total,  ou seja, 46,55%, percentual a partir  do qual medidas corretivas deverão ser

adotadas para evitar que o limite máximo seja atingido. Entre elas está incluída a

proibição de criação de cargo, emprego ou função, bem como 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, o governador do Estado enviou a esta Casa

ofício, por intermédio da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - Seplag -,

informando que a implementação do projeto sob análise implica um acréscimo de
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R$143 milhões à folha de pagamento de pessoal do Poder Executivo, no exercício de

2013, e de R$463 milhões, no exercício de 2014, que será suportado por meio de

recursos ordinários do Tesouro Estadual.  Ademais, foi esclarecido que as medidas

propostas têm adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual e

compatibilidade com o PPAG e com a LDO e que elas não afetarão as metas de

resultados fiscais. Por fim, o ofício enfatiza “a compatibilidade do projeto com os dois

requisitos previstos no art.  4º da Lei de Política Remuneratória (Lei nº 19.973, de

2010), quais sejam, variação nominal da receita tributária positiva e compatibilidade

com os limites de despesas determinados pela Lei de Responsabilidade Fiscal”.

De acordo com o Relatório de Gestão Fiscal publicado pela Secretaria de Estado de

Fazenda - SEF -, em 28 de setembro de 2013, as despesas com pessoal do Poder

Executivo referentes ao segundo quadrimestre de 2013 se encontram dentro do limite

legal, qual seja 41,94 % da RCL. Adicionando-se o valor do impacto financeiro da

proposta em tela, o valor ainda permanece inferior ao limite prudencial, considerando-

se a RCL do referido documento.

No intuito de aprimorar o projeto, apresentamos o Substitutivo nº 1 ao vencido em

1º turno. Entre as alterações efetivadas por meio do substitutivo está a revogação de

dispositivo que permite ao professor que houver cumprido o tempo de serviço para a

aposentadoria  ficar  afastado  das  atividades  de  docência,  o  que  gera  um  grande

número de  servidores  encarregados  de  exercerem atividades  administrativas  sem

que  haja  demanda para  tal.  Trata-se  de  uma adaptação  da  regra  de  lotação  ao

contexto previdenciário atual, que exige idade mínima de 55 anos, se mulher, e 60

anos, se homem para aposentadoria.

Além disso, foi suprimido o prazo para a concessão do acréscimo de 2,5% no valor

da remuneração do servidor que estiver posicionado no último grau de quaisquer dos

níveis das tabelas das carreiras do Grupo de Atividades de Educação Básica e que

tiver implementado os requisitos para a progressão.

Por  fim,  o  referido  substitutivo  acata a  sugestão de emenda  encaminhada  pelo

governador do Estado por meio da Mensagem nº 569/2013, que tem por objetivo a

incorporação da Gratificação Complementar, instituída pelo art. 1º da Lei Delegada nº

44, de 12 de julho de 2000, ao vencimento básico dos servidores das carreiras de
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Analista  de  Gestão  e  Assistência  à  Saúde,  Profissional  de  Enfermagem,  Técnico

Operacional  da  Saúde e  Auxiliar  de  Apoio da Saúde,  pertencentes ao  quadro  de

pessoal da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais - Fhemig.

Em cumprimento ao que determina a LRF, o governador do Estado enviou a esta

Casa o ofício OF. GAB. SEC. Nº 782/2013, por intermédio da Seplag, informando que

a emenda proposta implicará um impacto financeiro de R$23 milhões em 2014 e em

2015, valor que será suportado por meio de recursos ordinários do Tesouro Estadual

e não afetará as metas de resultados fiscais. Ademais, foi esclarecido que a medida

têm  adequação  orçamentária  e  financeira  com  a  Lei  Orçamentária  Anual  e

compatibilidade  com  o  PPAG  e  com  a  LDO.  Por  fim,  o  ofício  enfatiza  “a

compatibilidade da proposta com os dois  requisitos  previstos no art.  4º da Lei  de

Política Remuneratória (Lei nº 19.973, de 2010), quais sejam, variação nominal da

receita tributária positiva e compatibilidade com os limites de despesas determinados

pela Lei de Responsabilidade Fiscal”. Cabe informar que, adicionando-se o valor do

impacto financeiro da referida emenda, as despesas com pessoal do Poder Executivo

permanecerão inferiores ao limite prudencial.

Destaque-se, ainda, que a proposição em tela atende também ao disposto no art.

169, II, da Constituição Federal, que vincula a concessão de qualquer vantagem ou

aumento de  remuneração a autorização específica na LDO, que já concede essa

autorização  em  seu  art.  14.  Ressaltamos  que,  por  força  do  art.  169,  §  1º,  I,  da

Constituição da República, a aplicação da proposta em análise está condicionada à

existência  de  dotação  orçamentária  suficiente  para  atender  às  despesas  dela

decorrentes.

Conclusão

Com base no exposto, opinamos pela aprovação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº

4.647/2013  na  forma  do  Substitutivo  nº  1  ao  vencido  em  1º  turno,  a  seguir

apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Reajusta o subsídio das carreiras do Grupo de Atividades de Educação Básica e dá

outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º - Ficam reajustados em 5% (cinco por cento), a partir de 1º de outubro de

2013, os valores das seguintes tabelas de subsídio de carreiras do Poder Executivo:

I - tabelas referentes às carreiras de Professor de Educação Básica, Especialista

em Educação Básica, Analista de Educação Básica, Assistente Técnico de Educação

Básica,  Assistente  Técnico  Educacional,  Analista  Educacional,  Assistente  de

Educação e  Auxiliar  de  Serviços de Educação Básica,  pertencentes  ao  Grupo de

Atividades de Educação Básica, constantes no Anexo I da Lei nº 18.975, de 29 de

junho de 2010;

II  -  tabela  referente  à  carreira  de  Professor  de  Ensino  Médio  e  Tecnológico,

constante no Anexo VII da Lei nº 20.591, de 28 de dezembro de 2012.

Parágrafo único - O Poder Executivo republicará as tabelas a que se refere o caput

com os valores decorrentes da aplicação dos reajustes de que trata este artigo.

Art. 2º - Os reajustes de que trata o art. 1º aplicam-se às vantagens pessoais a que

se referem o § 3º do art. 4º da Lei nº 18.975, de 2010, e o § 6º do art. 11 da Lei nº

20.591, de 2012.

Art. 3º - Os reajustes de que trata o art. 1º estendem-se aos servidores inativos e

aos pensionistas que fazem jus à paridade, nos termos da Constituição da República

e da legislação pertinente.

Art.  4º  -  O  caput do art.  19 da Lei  nº  19.837,  de 2011,  passa a vigorar  com a

seguinte redação, e ficam acrescentados à mesma lei os seguintes arts. 19-A e 19-B:

“Art. 19 - Para os servidores das carreiras do Grupo de Atividades de Defesa Social

de que trata esta lei, o tempo de serviço compreendido entre 1º 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 e promoções

com vigência  a  partir  de  1º  de janeiro  de  2016,  observados  os requisitos  para o

desenvolvimento  na  carreira  previstos  na  legislação  vigente  e  o  disposto  em

regulamento.

(...)

Art. 19-A - Para os servidores das carreiras do Grupo de Atividades de Educação

Básica de que trata esta lei, o tempo de serviço compreendido entre 1º de janeiro de

2012  e  31  de  dezembro  de  2015  e  as  avaliações  de  desempenho  individual
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concluídas nesse período serão considerados para fins de concessão de promoção

com vigência  a  partir  de  1º  de janeiro  de  2016,  observados  os requisitos  para o

desenvolvimento  na  carreira  previstos  na  legislação  vigente  e  o  disposto  em

regulamento.

Parágrafo único -  Na aplicação do disposto no  caput,  a contagem de tempo de

efetivo  exercício  para  efeito  de  promoção  não  será  interrompida  em  função  do

reposicionamento na tabela de subsídio de que trata esta lei, observado o disposto no

regulamento.

Art.  19-B  -  Em  função  do  reposicionamento  na  tabela  de  subsídio,  para  os

servidores das carreiras do Grupo de Atividades de Educação Básica de que trata

esta lei, o tempo de efetivo exercício para efeito de progressão será contado a partir

de  1º  de  janeiro  de  2012,  observados  os  requisitos  para  o  desenvolvimento  na

carreira previstos na legislação vigente e o disposto em regulamento.

§ 1º - Na hipótese de concessão de progressão, esta será cumulativa com a revisão

de posicionamento prevista nos arts. 1º e 16 desta lei.

§ 2º - O servidor que estiver posicionado no grau P de qualquer dos níveis das

carreiras do Grupo de Atividades de Educação Básica e implementar os requisitos

para a progressão terá um acréscimo de 2,5% (dois vírgula cinco por cento) sobre o

valor  da  remuneração,  a  ser  adicionado  a  sua  vantagem  pessoal  nominalmente

identificada.

§ 3º - A concessão de progressão não repercutirá no valor da Vantagem Temporária

de Antecipação de Posicionamento - Vtap -, a que se refere o § 1º do art. 17 desta lei.

§ 4º - O disposto no caput deste artigo aplica-se aos servidores efetivados pela Lei

Complementar  nº  100,  de  5  de  novembro  de  2007,  pertencentes  ao  Grupo  de

Atividades da Educação Básica.”.

Art.  5º  -  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. 6º - Fica incorporada ao vencimento básico dos cargos das carreiras de Auxiliar

de Apoio da Saúde, Técnico Operacional da Saúde, Analista de Gestão e Assistência

à Saúde e Profissional de Enfermagem, de que trata a Lei nº 15.462, de 13 de janeiro

de 2005, lotados no quadro de pessoal da Fundação Hospitalar do Estado de Minas
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Gerais  -  Fhemig  -,  a  Gratificação  Complementar  instituída  pelo  art.  1°  da  Lei

Delegada n° 44, de 12 de julho de 2000, e modificada pelo art. 5º da Lei nº 20.518, de

6 de dezembro de 2012.

§ 1º - A incorporação de que trata o caput será implementada em duas etapas, nos

seguintes valores e datas:

I - incorporação de 50% (cinquenta por cento) da Gratificação Complementar em 1º

de fevereiro de 2014 e de 50% (cinquenta por cento) da Gratificação Complementar

em 1º de fevereiro de 2015, para as carreiras de Analista de Gestão e Assistência à

Saúde, Profissional de Enfermagem e Técnico Operacional da Saúde;

II - incorporação de 50% (cinquenta por cento) da Gratificação Complementar em 1º

de janeiro de 2014 e de 50% (cinquenta por cento) da Gratificação Complementar em

1º de fevereiro de 2015, para a carreira de Auxiliar de Apoio da Saúde.

§  2º  -  Para  as  duas  etapas  de  incorporação  a  que  se  refere  o  caput,  será

considerado o valor da Gratificação Complementar a que fizer jus o servidor em 31 de

janeiro de 2014, na hipótese do inciso I do § 1º, e em 31 de dezembro de 2013, na

hipótese do inciso II do §1º.

§  3º  -  Em  decorrência  da  incorporação  de  que  trata  o  §  1º,  a  Gratificação

Complementar para os servidores dos cargos das carreiras de que trata este artigo

terá seu valor reduzido em 50% (cinquenta por cento), a partir da primeira etapa da

incorporação, e será extinta integralmente em 1º de fevereiro de 2015.

§ 4º - Os reajustes das tabelas de vencimento das carreiras de que trata este artigo

não incidirão sobre a parcela da Gratificação Complementar remanescente à primeira

etapa da incorporação.

§ 5º - O disposto neste artigo aplica-se aos servidores inativos e aos pensionistas

que fazem jus à paridade, nos termos da Constituição da República, e aos contratos

administrativos regidos pela Lei nº 18.185, de 4 de junho de 2009, vigentes, na data

de publicação desta lei,  no âmbito da Fhemig, cujas funções tenham equivalência

com os cargos das carreiras de que trata o caput.

§ 6º - O Poder Executivo republicará as tabelas de vencimento básico das carreiras

a que se refere o caput, constantes nos itens I.2.1, I.2.2, I.2.3 e I.2.4 do Anexo I da Lei

nº 15.786, de 27 de outubro de 2005, com os valores decorrentes de cada uma das
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etapas da incorporação de que trata este artigo.

Art. 7º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos,

relativamente ao reajuste de que trata o art. 1º, a 1º de outubro de 2013.

Sala das Comissões, 20 de novembro de 2013.

Zé  Maia,  presidente  -  Lafayette  de  Andrada,  relator  -  Ulysses  Gomes  -  Tadeu

Martins Leite.

PROJETO DE LEI Nº 4.647/2013

(Redação do Vencido)

Reajusta o subsídio das carreiras do Grupo de Atividades de Educação Básica e dá

outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Ficam reajustados em 5% (cinco por cento), a partir de 1º de outubro de

2013, os valores das seguintes tabelas de subsídio de carreiras do Poder Executivo:

I - tabelas referentes às carreiras de Professor de Educação Básica, Especialista

em Educação Básica, Analista de Educação Básica, Assistente Técnico de Educação

Básica,  Assistente  Técnico  Educacional,  Analista  Educacional,  Assistente  de

Educação e  Auxiliar  de  Serviços de Educação Básica,  pertencentes  ao  Grupo de

Atividades de Educação Básica, constantes no Anexo I da Lei nº 18.975, de 29 de

junho de 2010;

II  -  tabela  referente  à  carreira  de  Professor  de  Ensino  Médio  e  Tecnológico,

constante no Anexo VII da Lei nº 20.591, de 28 de dezembro de 2012.

Parágrafo único - O Poder Executivo republicará as tabelas a que se refere o caput

com os valores decorrentes da aplicação dos reajustes de que trata este artigo.

Art. 2º - Os reajustes de que trata o art. 1º aplicam-se às vantagens pessoais a que

se referem o § 3º do art. 4º da Lei nº 18.975, de 2010, e o § 6º do art. 11 da Lei nº

20.591, de 2012.

Art. 3º - Os reajustes de que trata o art. 1º estendem-se aos servidores inativos e

aos pensionistas que fazem jus à paridade, nos termos da Constituição da República

e da legislação pertinente.

Art.  4º  -  O  caput do art.  19 da Lei  nº  19.837,  de 2011,  passa a vigorar  com a

seguinte redação, e ficam acrescentados à mesma lei os seguintes arts. 19-A e 19-B:
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“Art. 19 - Para os servidores das carreiras do Grupo de Atividades de Defesa Social

de que trata esta lei, o tempo de serviço compreendido entre 1º 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 e promoções

com vigência  a  partir  de  1º  de janeiro  de  2016,  observados  os requisitos  para o

desenvolvimento  na  carreira  previstos  na  legislação  vigente  e  o  disposto  em

regulamento.

(...)

Art. 19-A - Para os servidores das carreiras do Grupo de Atividades de Educação

Básica de que trata esta lei, o tempo de serviço compreendido entre 1º 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 promoção

com vigência  a  partir  de  1º  de janeiro  de  2016,  observados  os requisitos  para o

desenvolvimento  na  carreira  previstos  na  legislação  vigente  e  o  disposto  em

regulamento.

Parágrafo único -  Na aplicação do disposto no  caput,  a contagem de tempo de

efetivo  exercício  para  efeito  de  promoção  não  será  interrompida  em  função  do

reposicionamento na tabela de subsídio de que trata esta lei, observado o disposto no

regulamento.

Art.  19-B  -  Em  função  do  reposicionamento  na  tabela  de  subsídio,  para  os

servidores das carreiras do Grupo de Atividades de Educação Básica de que trata

esta lei, o tempo de efetivo exercício para efeito de progressão será contado a partir

de  1º  de  janeiro  de  2012,  observados  os  requisitos  para  o  desenvolvimento  na

carreira previstos na legislação vigente e o disposto em regulamento.

§ 1º - Na hipótese de concessão de progressão, esta será cumulativa com a revisão

de posicionamento prevista nos arts. 1º e 16 desta lei.

§ 2º - O servidor que estiver posicionado no grau P de qualquer dos níveis das

carreiras do Grupo de Atividades de Educação Básica e implementar antes de 31 de

dezembro de 2015 os requisitos para a progressão terá um acréscimo de 2,5% (dois

vírgula  cinco  por  cento)  sobre  o  valor  da  remuneração,  a  ser  adicionado  a  sua

vantagem pessoal nominalmente identificada.
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§ 3º - A concessão de progressão não repercutirá no valor da Vantagem Temporária

de Antecipação de Posicionamento - Vtap -, a que se refere o § 1º do art. 17 desta lei.

§ 4º - O disposto no caput deste artigo aplica-se aos servidores efetivados pela Lei

Complementar  nº  100,  de  5  de  novembro  de  2007,  pertencentes  ao  Grupo  de

Atividades da Educação Básica.”.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos,

relativamente ao reajuste de que trata o art. 1º, a 1º de outubro de 2013.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE

- O presidente despachou, em 19/11/2013, a seguinte comunicação:

Do deputado Sávio Souza Cruz em que notifica o falecimento do Sr. Célio Resende

Carneiro, ocorrido em 12/11/2013, nesta capital. (- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 22 DE NOVEMBRO DE 2013

ATAS

ATA DA 85ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 20/11/2013

Presidência do Deputado Hely Tarqüínio

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

Correspondência: Mensagem nº 569/2013 (encaminhando emenda ao Projeto de Lei

nº  4.647/2013),  do  governador  do  Estado  -  2ª  Fase  (Grande  Expediente):

Apresentação de Proposições: Projetos de Lei nºs 4.711 a 4.715/2013 - Projetos de

Resolução  nºs  4.716  e  4.717/2013  -  Requerimentos  nºs  6.394  a  6.399/2013  -

Comunicações: Comunicações do deputado Ivair Nogueira (2) - Questão de Ordem -

Oradores  Inscritos:  Discursos  do  deputado  Luiz  Henrique,  das  deputadas  Maria

Tereza Lara e Liza Prado e do deputado Tadeu Martins Leite; Questão de Ordem -

Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento

- Comparecem os deputados e as deputadas:

Hely Tarqüínio  -  Neider  Moreira  -  Adalclever  Lopes -  Almir  Paraca -  Ana  Maria

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

Antonio Lerin  -  Arlen  Santiago -  Bonifácio  Mourão -  Bosco -  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 - Fabiano Tolentino - Fábio Cherem - Fred Costa - Gilberto

Abramo - Glaycon Franco - Gustavo Perrella - Hélio Gomes - Inácio Franco - João

Leite - João Vítor Xavier - 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 -  Rômulo Viegas  -

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

Martins Leite - Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda - Zé Maia.
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Abertura

O presidente (deputado Hely Tarqüínio) - Às 14h12min, a lista de comparecimento

registra a existência de número regimental. Declaro aberta a reunião. Sob a proteção

de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra,

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

1ª Parte

1ª Fase (Expediente)

Ata

- A deputada Rosângela Reis,  2ª-secretária  ad hoc,  procede à leitura da ata da

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Correspondência

- A deputada Liza Prado, 1ª-secretária ad hoc, lê a seguinte correspondência:

MENSAGEM Nº 569/2013

-  A  Mensagem  nº  569/2013,  encaminhando  emenda  ao  Projeto  de  Lei  nº

4.647/2013, foi publicada na edição anterior.

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 4.711/2013

Declara de utilidade pública a Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis

de Santo Antônio do Monte - Ascasam.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Materiais Recicláveis de Santo Antônio do Monte - Ascasam -, com sede no Município

de Santo Antônio do Monte.

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

Sala das Reuniões, 20 de novembro de 2013.

Neider Moreira

Justificação: A Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis de Santo Antônio
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do Monte atende todos os requisitos da Lei nº 15.430, de 2005, para ser declarada de

utilidade pública. Fundada em 4 de fevereiro de 2004, no Município de Santo Antônio

do  Monte,  a  entidade  tem  por  finalidade  apoiar  e  defender  os  interesses  dos

trabalhadores envolvidos na catação de materiais recicláveis; desenvolver ações para

que seus associados possam trabalhar com segurança e sejam protegidos da ação

de atravessadores; promover a união dos trabalhadores em torno da defesa de seus

direitos; representar os interesses dos associados junto aos poderes públicos e junto

ao  mercado  de  materiais  recicláveis;  criar  entre  os  associados  o  espírito  do

associativismo e da solidariedade; e desenvolver no grupo e na sociedade como um

todo a consciência da importância ambiental da reciclagem.

Em face do exposto, apresento este projeto de lei para apreciação dos meus nobres

pares.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.712/2013

Declara de utilidade pública a Associação Desportiva Minas Gerais - ADMG - , com

sede no Município de Ouro Fino.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação Desportiva Minas Gerais -

ADMG -, com sede no Município de Ouro Fino.

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

Sala das Reuniões, 20 de novembro de 2013.

Inácio Franco

Justificação:  A Associação  Desportiva  Minas  Gerais,  com sede no Município  de

Ouro Fino, tem como principais objetivos, de acordo com seu estatuto, disseminar

informações e implementar ações úteis ao desenvolvimento do País, beneficiando a

população  de  baixa  renda  e  promovendo  a  inserção  social  dos  jovens  de  sua

comunidade  mediante  a  prática  desportiva  em  todas  as  suas  modalidades.  É

inquestionável  a  importância  da  difusão da  prática  esportiva  e  o  bem que  essas

atividades fazem aos cidadãos em geral, em qualquer idade.
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A associação preenche todos os requisitos legais para declaração de sua utilidade

pública, razão pela qual contamos com a colaboração dos nobres pares desta Casa

para a aprovação do projeto.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.713/2013

Dá nova redação ao parágrafo único do art. 1° da Lei n° 13.448, de 10 de janeiro de

2000, que cria o Memorial de Direitos Humanos de Minas Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - O parágrafo único do art. 1° da Lei n° 13.448, de 10 de janeiro de 2000,

passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1° - ( ...)

Parágrafo único - Fica declarado patrimônio histórico estadual o acervo do memorial

de que trata esta lei,  que se instalará em Belo Horizonte no prédio ocupado pelo

extinto Departamento de Ordem Política e Social - Dops.”.

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

Sala das Reuniões, 20 de novembro de 2013.

Rogério Correia

- 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 4.714/2013

Dispõe  sobre  o  transporte  de  animais  domésticos  no  serviço  rodoviário

intermunicipal de transporte coletivo de passageiros no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1°  -  É  permitido o transporte de animal  doméstico no serviço de transporte

rodoviário intermunicipal coletivo de passageiros, salvo o dos que, por sua espécie,

tamanho, ferocidade, peçonha ou saúde, comprometa o conforto e a segurança do

veículo, de seus ocupantes ou de terceiros.

Art.  2°  -  O  Poder  Executivo  regulamentará  esta  lei  no  prazo  de  noventa  dias

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

Sala das Reuniões, 20 de novembro de 2013

Liza Prado

Justificação: Cada vez mais, as pessoas possuem animais de estimação - cães e

gatos principalmente. E, com eles, estabelecem um forte vínculo afetivo. O problema

começa na hora de embarcar na rodoviária, em razão da lacuna normativa sobre a

questão.

Nesse sentido, cada empresa de transporte rodoviário está livre para autorizar, ou

não, o embarque de animais domésticos, sem critério que justifique a recusa ou o

aceite, se o transporte ocorrerá de forma gratuita ou onerosa.

Não  há  a  normatização  desses  procedimentos  no  âmbito  do  Estado  de  Minas

Gerais, que deverão ser previstos por lei e disciplinados pelo Poder Executivo.

Com  relação  à  competência  dos  estados,  não  há  dúvidas  sobre  a  previsão

constitucional, posto que os arts. 21 e 22 da Constituição Federal determinam como

competência privativa da União legislar sobre os serviços de transportes rodoviários

interestadual  e  internacional,  não  obstante  legislar  sobre  as  diretrizes  gerais  da

política nacional de transportes.

Nesse sentido, os estados possuem competência residual para legislarem sobre o

transporte rodoviário intermunicipal:

"Art. 21 - Compete à União:

(...)

XII - explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão:

(...)

e) os serviços de transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros.

Art. 22 - Compete privativamente à União legislar sobre:

IX - diretrizes da política nacional de transportes;

(...)

XI - trânsito e transporte;".

A proposição versa sobre o transporte rodoviário intermunicipal, ou seja, apenas no

âmbito do Estado de Minas Gerais,  e não visa  a estabelecer diretrizes  gerais da

política nacional de transportes, tampouco sobre instituir regras para o trânsito e o
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transporte entre veículos e passageiros, tal como o previsto na Constituição

Da mesma maneira, este projeto de lei não adentra a esfera normativa do Poder

Executivo,  que,  por  meio  do  instrumento  do  decreto,  possui  a  atribuição  para

regulamentar,  disciplinar  e fiscalizar  os procedimentos inerentes ao transporte dos

animais.

O objetivo deste projeto de lei é tão somente disciplinar os direitos e as obrigações

dos usuários do transporte rodoviário intermunicipal de passageiros, em consonância

com a Lei n° 13.655, de 2000, que, ao dispor sobre os direitos e as obrigações dos

usuários do transporte rodoviário intermunicipal de passageiros, em seu art. 2°, V,

apenas determinou que não serão permitidos o embarque nem a permanência no

veículo  do  passageiro  que  transportar  animais  domésticos  sem  o  devido

acondicionamento ou em desacordo com as disposições legais que versam sobre o

referido transporte. Se não, vejamos:

"Art.  2°  -  Não  será  permitido  o  embarque  ou  a  permanência  no  veículo  do

passageiro que:

(...)

V  -  transportar  ou  pretender  embarcar  animais  domésticos  ou  silvestres  sem o

devido  acondicionamento  ou  em  desacordo  com  as  disposições  legais  ou

regulamentares;".

Ocorre que essa disposição normativa, por si só, não possui o condão de disciplinar

os direitos  dos usuários  sobre  o transporte  de  animais  domésticos,  pois  não traz

elementos sobre a responsabilidade pelo transporte dos animais, sobre o transporte

de cães-guias, no caso de deficientes visuais, ou mesmo sobre a incumbência da sua

fiscalização.

Assim, este projeto de lei especialmente pretende suprir a lacuna normativa sobre

as pessoas com deficiência visual  que utilizam cães-guias para a sua locomoção,

conferindo-lhes o gozo da prerrogativa de livre trânsito.

Por fim, se faz mister ressaltar que a Lei Federal n° 11.126, de 2005, assegura às

pessoas com deficiência visual o direito de ingresso e permanência com animal em

veículos  e  nos  estabelecimentos  públicos  e  privados  de  uso  coletivo,  bem  como

especifica como discriminação - sujeita a interdição e multa - qualquer tentativa que
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vise a impedir  ou dificultar  o gozo do direito  previsto; todavia, por se tratar de lei

federal, apenas dispôs sobre o referido direito dos deficientes físicos de utilizar cão-

guia nas modalidades de transporte interestadual e internacional. Ficou, assim, uma

lacuna no âmbito  do  transporte  coletivo  rodoviário  intermunicipal,  de competência

estadual, que, a partir de agora, será corrigida.

Este projeto de lei vem suprir essa deficiência e lacuna normativa em nosso Estado,

motivo pelo qual conto com a adesão dos pares à aprovação deste projeto.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo deputado Fred Costa.

Anexe-se  ao  Projeto  de  Lei  nº  4.184/2013,  nos  termos  do  §  2º  do  art.  173  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.715/2013

Declara de utilidade pública a Vila Vicentina de Tiros, com sede no Município de

Tiros.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Vila Vicentina de Tiros, com sede no

Município de Tiros.

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

Sala das Reuniões, 20 de novembro de 2013.

Hely Tarqüínio

Justificação: A Vila Vicentina de Tiros, obra unida da Sociedade de São Vicente de

Paulo, é uma associação civil de direito privado, filantrópica, beneficente, para fins

não econômicos, caritativa e de assistência social, fundada em 15 de janeiro de 1970

e em pleno funcionamento desde então.

Os  membros  da  diretoria,  os  conselheiros,  os  associados,  os  instituidores,  os

benfeitores  ou  equivalentes  não  recebem  remuneração,  vantagens  ou  benefícios,

direta ou indiretamente, por qualquer forma ou título,  em razão das competências,

funções ou atividades que lhes sejam atribuídas pelos respectivos atos constitutivos e

são pessoas idôneas, conforme declara a Presidente do CMAS - Conselho Municipal

de Assistência Social.

A Vila Vicentina de Tiros tem por finalidade a prática da caridade cristã no campo da

assistência social e da promoção humana, visando especificamente:
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a) manter estabelecimento destinado a abrigar pessoas idosas de ambos os sexos,

em condições de saúde física e mental;

b)  proporcionar  assistência  material,  moral,  intelectual,  social  e  espiritual,  em

condições de liberdade e dignidade, visando à preservação de sua saúde física e

mental.

A atuação da entidade é de grande importância social para a comunidade local e

para a população, especialmente a mais carente.

Peço, pois, aos nobres pares, a aprovação do presente projeto, que promoverá o

reconhecimento de um trabalho criterioso e dedicado, íntegro e eficiente.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 4.716/2013

Altera a Resolução nº 5.388, de 14 de março de 2013, que ratifica regime especial

de tributação concedido ao setor de transporte aéreo de passageiros, nos termos do

art. 225 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, e do art. 4º da Lei nº 13.449, de

10 de janeiro de 2000.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1º - O art. 1º da Resolução nº 5.388, de 14 de março de 2013, passa a vigorar

com a seguinte redação:

“Art. 1º - Fica ratificada a concessão de regime especial de tributação a empresas

de  transporte  aéreo  vinculadas  ao  Programa  de  Apoio  ao  Desenvolvimento  do

Comércio  Exterior  do  Aeroporto  Internacional  Tancredo Neves  -  Pró-Cofins  -,  nos

termos do art. 225 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro 1975, e do art. 4º da Lei nº

13.449, de 10 de janeiro 2000.”.

Art. 2º - A ementa da Resolução nº 5.388, de 2013, passa a ser: “Ratifica regime

especial  de  tributação  concedido  a  empresas  de  transporte  aéreo  vinculadas  ao

Programa  de  Apoio  ao  Desenvolvimento  do  Comércio  Exterior  do  Aeroporto

Internacional Tancredo Neves - Pró-Confins -, nos termos do art. 225 da Lei nº 6.763,

de 26 de dezembro de 1975, e do art. 4º da Lei nº 13.449, de 10 de janeiro 2000.”.

Art. 3º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 20 de novembro de 2013.

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

- Publicado, vai o projeto à Comissão de Fiscalização Financeira para deliberação,

nos termos da Decisão Normativa da Presidência nº 18.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 4.717/2013

Ratifica regime especial de tributação concedido ao setor de vestuário, cama, mesa

e banho, nos termos do art. 225 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1º - Fica ratificada a medida de proteção à economia do Estado incidente sobre

o contribuinte mineiro do setor de vestuário, cama, mesa e banho, nos termos do art.

225 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, em virtude de benefícios fiscais

concedidos por  outros  estados,  conforme exposição de motivos encaminhada por

meio da Mensagem nº 546/2013.

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

Sala das Reuniões, 20 de novembro de 2013.

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

- Publicado, vai o projeto à Comissão de Fiscalização Financeira para deliberação,

nos termos da Decisão Normativa da Presidência nº 18.

REQUERIMENTOS

Nº  6.394/2013,  do  deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao governador do Estado e ao Comando-Geral do Corpo de Bombeiros

Militar  pedido  de  providências  para  que  os  caminhões  utilizados  pela  divisão

ambiental do Corpo de Bombeiros do Parque Estadual da Serra do Rola-Moça sejam

substituídos  por  veículos  mais  novos  e  para  que  seja  aumentado  o  número  de

viaturas. (- À Comissão de Meio Ambiente.)

Nº  6.395/2013,  do  deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte pedido de providências para o

asfaltamento da Rua Córrego da Mata, no Bairro Santa Cecília. (- À Comissão de

Transporte.)

Nº 6.396/2013, do deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com a Vale pela obtenção do 1º lugar geral no prêmio Marcas
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de Maior Prestígio e Reputação em Minas 2013, conferido pelo Grupo Troiano e pelo

jornal Estado de Minas. (- À Comissão de Turismo.)

Nº 6.397/2013,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações  com  os  policiais  militares  do  49º  Batalhão  de  Polícia  Militar  que

menciona, pela atuação na operação, em 13/11/2013, no Aglomerado do Índio, no

Município de Belo Horizonte, desencadeada por denúncia anônima, que resultou na

apreensão de uma pistola calibre 9mm, 34 munições de 9mm, dois carregadores,

grande quantidade de maconha e cocaína, celulares e dinheiro; e seja encaminhado

ao Comando-Geral  da PMMG pedido de providências para que aos militares seja

concedida recompensa pelo relevante serviço prestado à sociedade.

Nº 6.398/2013,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 41º Batalhão de

Polícia Militar, pela atuação na operação, em 18/11/2013, que resultou na prisão de

um homem e na recuperação de cerca de R$73.000,00 que ele teria roubado de uma

lotérica no Bairro Vale do Jatobá, na região do Barreiro, em Belo Horizonte; e seja

encaminhado ao Comando-Geral  da PMMG pedido de providências para que aos

militares seja concedida recompensa pelo relevante serviço prestado à sociedade.

Nº 6.399/2013,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações com os policiais militares que menciona, lotados na 5ª Companhia de

Missões Especiais da Polícia Militar, pela atuação na operação, em 13/11/2013, no

Distrito  de  Baguari,  em  Governador  Valadares,  que  resultou  na  apreensão  de

aproximadamente 20kg de maconha e na prisão de um homem; e seja encaminhado

ao Comando-Geral  da PMMG pedido de providências para que aos militares seja

concedida recompensa pelo relevante serviço prestado à sociedade. (- Distribuídos à

Comissão de Segurança Pública.)

Comunicações

- São  também  encaminhadas  à  presidência  comunicações  do  deputado  Ivair

Nogueira (2).

Questão de Ordem

O deputado Carlos Mosconi - Presidente, gostaria de manifestar meu pesar pelo

falecimento,  em  Poços  de  Caldas,  do  ex-prefeito  Ronaldo  Junqueira,  ocorrido
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anteontem. O sepultamento foi ontem. Lamento profundamente a morte de Ronaldo

Junqueira,  grande personalidade,  pessoa muito querida,  estimada e conhecida na

cidade,  onde  nasceu  e  passou  a  vida,  toda  ela  dedicada  à  comunidade  poços-

caldense. Foi prefeito da cidade por duas vezes, vereador e presidente da câmara.

Mesmo afastado dos cargos eletivos, participou da vida administrativa e política da

cidade durante toda a vida. Foi secretário em diversas administrações e trabalhou no

serviço público até há poucas semanas, aos 85 anos de idade. Ronaldo Junqueira

nos  deixa  um  exemplo  de  amor  a  Poços  de  Caldas,  pela  qual  tinha  absoluta

abnegação. Era um homem desprendido sob vários pontos de vista: financeiro, social

e familiar, tendo realmente dedicado a sua vida à comunidade poços-caldense. Então,

queria manifestar meu pesar porque é um exemplo que nos fica de uma existência

vivida em benefício de sua comunidade, coisa que não é comum, coisa rara. Foi um

homem  absolutamente  correto,  chegando  a  prejudicar  sua  vida  financeira  pela

política,  atividade  a  que  se  dedicou  mais  do  que  a  qualquer  outra.  Realmente,

precisamos ressaltar um exemplo como esse. Especialmente neste momento, quando

a política é totalmente desprezada, é preciso mostrar à população que há pessoas

que  têm  sua  vida  toda  voltada  para  o  bem  da  comunidade,  do  seu povo  e  que

exercem  as  funções  públicas  com  total  e  absoluta  correção.  Estive  presente  ao

funeral,  ontem,  mas  quero  deixar  registrado  meu  pesar,  renovando  daqui  meus

sentimentos a toda a sua família.

Oradores Inscritos

O presidente - Com a palavra, o deputado Luiz Henrique.

O deputado Luiz Henrique* - Sr. Presidente, deputadas, deputados, público que nos

acompanha pela TV Assembleia, funcionários desta Casa, no início deste mês tive a

honra de participar,  na Comissão de Direitos Humanos, de uma audiência pública

para a qual a Comissão da Verdade da Câmara Municipal de São Paulo foi convidada

a participar.

Lembrando que foi a deputada Liza Prado que instituiu no Estado a lei que criou a

nossa Comissão da Verdade, quero dizer que essa audiência pública teve a finalidade

de discutir  o  provável  atentado que culminou com a morte do maior  estadista de

Minas Gerais, Juscelino Kubitschek de Oliveira. Nessa audiência, ocorrida no dia 4,
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tive a honra de  representar  Carlos  Murilo  Felício  dos Santos,  primo de Juscelino

Kubitschek, que foi deputado estadual e federal e que é natural de Diamantina, como

eu. Ele me passou uma procuração para que eu representasse a família na ocasião,

quando  foi  ouvido  o  ex-motorista  da  Cometa  Josias,  que  presenciou  a  morte  do

presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira.

A dúvida que fica no ar é se foi morte acidental ou atentado.

Tudo indica, deputada Liza Prado, que ocorreu um atentado. Um perito criminal

relatou, nesta semana, que participou da exumação do corpo de Geraldo Ribeiro, o

motorista  que  dirigia  para  Juscelino  Kubitschek  naquele  dia.  Constatou-se,  na

necrópsia do corpo, que havia um orifício no crânio, o que sugeria ter sido promovido

por uma bala de revólver. Esteve presente também nessa audiência o meu grande

amigo Serafim Jardim, que pesquisa, há vinte e poucos anos, esse provável atentado

contra Juscelino Kubitschek de Oliveira. Então, ficam aí apresentadas essa dúvida e

a pesquisa para que possamos esclarecer, em breve tempo, se realmente ocorreu um

atentado.  Precisamos dessa resposta.  Parabenizo  a  comissão e principalmente  a

deputada Liza Prado por estar antenada com essa questão, por ter promovido essa

lei que está tentando nos mostrar a verdade.

Por falar em momentos históricos, terminou, na semana passada, a comemoração

dos 70 anos do Manifesto dos Mineiros. Tancredo Neves dizia que o outro nome de

Minas é liberdade.

Há pouco eu conversava com a minha colega Ana Maria  a  respeito  de  alguns

movimentos que eclodiram nessa nossa Minas Gerais tendo em vista a libertação

nacional, a libertação do nosso povo. Eu diria que em 1720 ocorreu a conjuração de

Vila  Rica.  Em  1736,  ocorreram  os  motins  do  sertão,  mais  conhecidos  como

Inconfidência Brejina, um movimento liderado por uma mulher, Maria da Cruz, que

visava  à  libertação  do  povo  mineiro,  do  povo  brasileiro.  Houve  a  Inconfidência

Mineira,  tão  falada,  do  nosso  querido  Tiradentes,  e  ainda  a  Revolução  Liberal,

liderada  por  Teóphilo  Ottoni,  o  Manifesto  dos  Mineiros.  Por  fim,  há  inúmeros

movimentos feitos aqui, em Minas Gerais, visando à libertação do povo brasileiro.

Hoje,  pela manhã,  deputado Arlen Santiago,  houve aqui  várias discussões. Tive

oportunidade de ouvi-lo quando falou sobre algumas retaliações que o povo do Norte
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de Minas vem sofrendo com a presidenta Dilma. O mais interessante é que V. Exa.

citou a Medida Provisória nº 512, que, como sabemos, levou para Pernambuco uma

fábrica que poderia estar muito bem instalada no Norte de Minas.

O deputado João Leite falou aqui sobre o subsídio da cana-de-açúcar, que nós não

obtivemos com a presidente Dilma. Mas ninguém falou nesta Casa - aliás, ontem o

Genival  Tourinho me ligou e falou sobre isso -  a respeito de uma medida que foi

adotada pela Petrobras visando abandonar 12 campos de exploração de gás natural

na bacia do São Francisco. Só a Petrobras deixou de explorar lá,  deputado Arlen

Santiago,  quatro  poços.  Isso  porque  eles  estão  concentrados  na  exploração  de

petróleo  na  bacia  de  Libra,  esquecendo-se,  mais  uma  vez,  do  nosso  povo  do

Jequitinhonha, do Norte de Minas. Isso tem de ser repetido frequentemente, nesta

Casa.

A deputada Luzia Ferreira (em aparte) - Nobre deputado Luiz Henrique, V. Exa. tem

muita legitimidade para defender o Norte de Minas, o Jequitinhonha, já que grande

parte de seus votos é dessa região.

Quero aproveitar a oportunidade para registrar que hoje, dia 20 de novembro, é o

Dia Nacional da Consciência Negra. O Brasil foi um dos últimos países do mundo a

abolir a escravidão, em 1888, portanto, há 115 anos. Mais de um século depois, ainda

verificamos  esse  grande  passivo  social,  de  cidadania,  que  temos  em  relação  à

população negra deste país, em torno de 50%, segundo o IBGE. Os negros são,

ainda, menos escolarizados, ganham menos. Em todos os indicadores, verificamos

que a remuneração deles é menor, seja do homem, seja da mulher. Eles são também

mais sujeitos à violência. Hoje foi veiculado em todos os jornais que no ano passado

39 mil negros foram assassinados, vítimas de homicídio no Brasil; entre os brancos,

esse número foi de 16 mil.

Portanto, para cada branco assassinado, há 2,4 negros, o que mostra a tragédia

social.

Quero fazer esse registro, e acho que o País tem essa dívida social e ética com a

população negra, que está na origem da nossa formação, os afrodescendentes. O

que temos constatado é que, só pelo andar da carruagem, normalmente, isso não

será resolvido. É preciso intervenções de políticas públicas eficientes, efetivas, que
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priorizem fundamentalmente a questão da educação, da formação profissional, para

que eles tenham dignidade e cidadania.

Queria parabenizá-lo pela sua atuação marcante nesta Casa e fazer esse registro

do Dia Nacional da Consciência Negra.

O deputado Luiz Henrique* - Muito obrigado, deputada Luzia Ferreira. Já fazemos

um convite aqui a todos os pares: o PSDB negro, mais conhecido como Tucanafro,

fará hoje um ato comemorativo pelo Dia da Consciência Negra. Parabéns pela sua

observação.

O deputado Arlen Santiago (em aparte)* - Deputado Luiz Henrique, estive com V.

Exa., há pouco tempo, na nossa querida região de Diamantina, que V. Exa. defende

com unhas e dentes. Estamos sabendo das dificuldades que os hospitais de lá têm

vivido, e V. Exa. levou o Antônio Jorge para tentar resolver o problema, para ver se

consegue  colocar  aquela  UPA para  funcionar.  Há  a  equipe  de  neurocirurgia  em

Diamantina, que faz com que pessoas se operem em Diamantina mais que aqui, mas

os hospitais  têm grandes dificuldades, e os prefeitos também. Isso principalmente

porque o governo federal, que tem mais de 70% da arrecadação brasileira, não quer

colocar  dinheiro  na  saúde.  Some o  dinheiro  da  saúde.  Aliás,  recebi  da  Fazenda

Nacional, na Comissão de Saúde, um documento que diz que, em 2001, o IOF era

R$3.000.000.000,00 e,  em  2012,  ficou  em R$31.500.000.000,00.  Então  o  IOF foi

aumentado pelo governo federal para substituir o CPMF, que era da saúde. Só que

ele foi aumentado, mas, em vez de colocarem dinheiro, eles estão retirando, fazendo

com  que  cidades  que  V.  Exa.  defende  tanto,  como  Diamantina,  estejam  numa

situação bastante calamitosa, assim como várias outras.

O que V. Exa. falou é muito certo. A nossa presidente Dilma não quer dar incentivo

para o pessoal da cana de açúcar do Norte de Minas, mas dá para o Nordeste. O

Lula leva fábrica de automóveis para lá e não deixa no Norte de Minas, para dar

incentivos. Mas, felizmente, o governador Anastasia levou a Alpargatas para Montes

Claros, e outras fábricas estão indo agora para lá e para o Norte de Minas, assim

como para Capitão Enéias. O Reinaldo Teixeira conseguiu, com o povo de Capitão

Enéias, levar duas ou três fábricas para lá. Estamos vendo isso no nosso governo,

mesmo com essa escorchante regra de pegar o dinheiro todo para Brasília e quase
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nada voltar para cá. Vemos, por exemplo, a BR-381. A nossa presidente Dilma já veio

tanto a Minas Gerais anunciar a 381, assim como o Lula; anunciar também o anel

rodoviário.  E  hoje,  pelo  menos  neste  momento,  estamos  aqui  sem  sofrer  muito.

Porque, quando as pessoas não têm o que estão falando... Por exemplo, a estrada de

São João das Missões e a de Manga, do governo federal. Temos 10 anos de PT, e

não  conseguimos  vê-las.  Estamos  vendo  a  privatização  dos  aeroportos  e  da

Petrobras pelo PT, privatizando, privatizando, dessa maneira enorme, e não fazem as

coisas necessárias para o Norte de Minas, como o asfalto a São João das Missões,

onde há a maior reserva indígena xacriabá junta num município só. E Manga está

ainda sem asfalto. Ainda bem que o nosso governador Aécio fez asfalto até Matias

Cardoso - e também Itamar Franco -, levando até Manga, para poder haver alguma

coisa, porque, se dependesse do governo do PT, nem isso haveria lá. A situação da

saúde é realmente dramática, e V. Exa. lutando tanto.

Parabéns,  deputado  Luiz  Henrique,  pelo  grande  mandato  que  tem  feito.  É  um

parceiro,  um  companheiro  desta  Casa  que  não  precisa  ficar  gritando  aqui  para

apresentar suas ideias, como já vimos hoje, pela manhã. Parece que impressionarão

as pessoas pelo grito, mas não, porque o que vai impressionar as pessoas serão os

atos, as ações que realmente vemos V. Exa. fazendo, ao defender o Norte de Minas,

o Jequitinhonha, e ainda uma proposta séria e decente para o País, que é a proposta

do senador Aécio Neves.

O deputado Luiz Henrique* - Muito obrigado, deputado Arlen Santiago. Agradeço-

lhe a força que vem dando, com sua experiência, a este parlamentar nesta Casa;

agradeço-lhe a visita que fizemos a Diamantina. Quero lembrar-lhe que, graças ao

governador Antonio Anastasia, por intermédio do Antônio Jorge e do Pestana, foram

investidos quase R$12.000.000,00 em Diamantina, o que possibilitou o que está por

ocorrer  lá  no próximo ano:  um curso de medicina nas universidades federais dos

Vales do Jequitinhonha e do Mucuri. Isso já é um avanço.

Quanto às questões da BRs em Minas Gerais, temos uma BR no Jequitinhonha que

liga dois patrimônios culturais da humanidade - Diamantina e Porto Seguro - e que se

encontra em estado lastimável há mais de 60 anos. Por aí passaram também outros

governos,  mas  Lula  prometeu  asfaltar  essa  estrada.  Aí  constituímos  uma  frente
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parlamentar, e graças a Deus o projeto está sendo feito. O Vale do Jequitinhonha será

interligado pelo Caminhos de Minas. O trecho de Ijicatu a Virgem da Lapa, de 42km,

será pavimentado em breve porque já está terminando o projeto. Acredito que, no

início de 2014, acabaremos interligando o Vale do Jequitinhonha, o alto com o médio,

através dessa estrada, porque, se esperarmos do governo federal, não sei quando

isso de fato vai ocorrer.

O tempo já está se esgotando, eu ia passar a palavra à deputada Liza Prado, queria

falar  a  vocês,  deputada  Liza  Prado  e  deputado  Arlen  Santiago,  que  Minas  tem

história. Comecei relembrando a história de Minas Gerais. Recentemente, segunda-

feira, em Poços de Caldas aconteceu o Poços de Caldas + 30. Relembramos que há

30 anos Tancredo Neves e Franco Montoro iniciaram o caminho das Diretas Já. E

agora, o que foi o Poços de Caldas + 30? Um novo grito dos mineiros contra o que

está ocorrendo com o governo federal, essa concentração de riquezas.

Resumindo,  Antonio  Anastasia  foi  muito  feliz  na  sua  fala.  Terminou  falando,

deputado Arlen,  que Minas são muitas, como já dizia  o nosso querido Guimarães

Rosa, mas Minas hoje é única e unida com o futuro presidente Aécio Neves. Muito

obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O presidente - Com a palavra, a deputada Maria Tereza Lara.

A deputada Maria Tereza Lara - Boa tarde,  deputados e deputadas desta Casa;

deputado Hely Tarqüínio, que preside esta reunião e nos honra nesta Casa; deputado

Paulo  Guedes,  líder  da  nossa  bancada;  deputada  Liza  Prado,  representante  da

bancada feminina,  na  pessoa dos quais  cumprimento  todos os parlamentares,  os

assessores desta Casa, que nos orgulham pela competência e pela dedicação, da

TV, das comissões e do Plenário. Cumprimento também todas e todos que nos veem

pela TV Assembleia, os representantes dos servidores, o sindicato dos servidores da

Justiça e dos servidores municipais que estão a postos defendendo os seus direitos.

Parabéns para vocês.

Quero continuar refletindo sobre um tema cuja reflexão iniciei hoje pela manhã. O

que estamos celebrando hoje? Hoje, dia 20 de novembro, é considerado o Dia da

Consciência Negra. Há a questão do simbolismo. Por que é preciso haver um dia da
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consciência negra? Exatamente porque não temos ainda garantidos todos os direitos

fundamentais da pessoa humana, sobretudo aqui no caso dos negros e das negras

no  Brasil.  Então,  comemoramos  hoje  o  Dia  Nacional  da  Consciência  Negra  em

homenagem  à  morte  de  Zumbi,  líder  do  Quilombo  dos  Palmares.  O  Dia  da

Consciência Negra é uma forma de lembrar o sofrimento dos negros e das negras ao

longo da história e honrar a memória dos que, com luta, suor e trabalho, construíram

e constroem o nosso país. Uma data importante, celebrativa, mas que precisa nos

levar a uma profunda reflexão, buscando a igualdade dos direitos sociais, culturais e

raciais.

A luta  pela  liberdade  dos  negros  e  das  negras  jamais  cessou.  Em  1971,  um

significativo capítulo de nossa história vinha à tona pela ação de homens e mulheres

do grupo de Palmares. Do Rio Grande do Sul, era revelada a data do assassinato de

Zumbi,  um  dos  ícones  da  república  de  Palmares.  Passados  sete  anos,  ativistas

negros,  reunidos  em  congresso  do  Movimento  Negro  Unificado  contra  a

discriminação racial, cunharam o 20 de novembro como o Dia da Consciência Negra.

Em 1978, era dado o passo que tornaria Zumbi dos Palmares um herói  nacional,

vinculado diretamente à resistência do povo negro.

Sabemos que os negros ainda são as principais vítimas sociais de nosso país. A

maioria  ainda  reside  em  áreas  de  risco,  está  à  mercê  da  criminalidade,  possui

salários  menores  que  os  brancos,  são  medidos  pela  cor  da  pele,  e  não  pela

personalidade e pelo caráter.  Recordo-me aqui  de Nelson Mandela, que declarou:

“Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor da sua pele, por sua origem nem por

sua religião. Para odiarem, as pessoas precisam aprender e, se podem aprender a

odiar, podem ser ensinadas a amar”.

Hoje,  no  Brasil  temos  várias  leis  que  defendem  os  direitos  desses  cidadãos  e

cidadãs, mas sabemos que o caminho é longo e desafiante. Felizmente temos um

governo  federal  que  se  preocupa,  enxerga  com  grande  sensibilidade  a  situação

vulnerável da população negra no Brasil, que chega a 97 milhões, segundo o censo

de 2010, do IBGE. Nos 10 últimos anos, políticas públicas foram desenvolvidas e

aprimoradas através da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial,

criada  em 2003;  cotas  foram  abertas  nas  universidade,  permitindo  a  inclusão de
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jovens afrodescendentes. Somando negros e pardos, 25% já ocupam as vagas no

ensino  superior,  e  esse  número  aumentará.  Além  da  Secretaria  de  Políticas  de

Promoção da Igualdade Racial, foram criadas, como disse, cotas raciais e aprovado o

Estatuto da Igualdade Racial.

No  início  deste  mês,  a  presidenta  Dilma  Rousseff  enviou  ao  Congresso  uma

proposta para cotas raciais no funcionalismo público. Muita gente ridicularizou isso,

porque acham que não há mais racismo nem discriminação. Mas não é a realidade.

Vimos  que  ainda  há  discriminação  no  Brasil.  Embora  já  tenhamos  avançado,

conseguindo diminuir o preconceito, ele ainda está muito arraigado. O texto dessa

proposta define a reserva de 20% das vagas em concursos para a administração

pública federal, autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedade de

economia mista controladas pela União. A medida foi anunciada na abertura da III

Conferência Nacional de Promoção da Igualdade Racial.

Vou repetir. No início deste mês, a presidenta Dilma Rousseff enviou ao Congresso

uma proposta para cotas raciais no funcionalismo público. O texto dessa proposta

define  a  reserva  de  20% das  vagas  em concursos  para  a  administração  pública

federal, autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedade de economia

mista controladas pela União. Essa é também uma maneira de fazer justiça. Nós,

brancos, temos uma dívida social com os negros.

Também queremos lembrar que, nesta Assembleia, em 2005, propusemos a criação

da  Frente  Parlamentar  da  Igualdade  Racial,  que  está  sendo  coordenada  pelo

companheiro deputado Paulo Lamac.

A proposta  dessa  frente  é  exatamente  integrar-se  nos  órgãos  públicos  e  nos

conselhos, a fim de somar esforços para extinguir a discriminação. Lembro bem que,

há 50 anos, quando ainda era criança, no interior onde nasci e morava, infelizmente

era muito arraigado o preconceito. Na praça central da cidade, os brancos andavam

no centro,  enquanto  os  negros  só  podiam andar  em  volta  da  praça,  não podiam

conviver. Os clubes eram separados. Como os negros não podiam entrar nos clubes

dos brancos, eles constituíram seus próprios clubes. Não podiam casar negros com

brancos. As famílias tradicionais não permitiam isso, ou criavam grandes barreiras.

Realmente hoje percebemos que isso é inconcebível, mas infelizmente ainda existe.
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Também como disse, felizmente isso avançou bastante.

Temos  de  lembrar  que,  para  mudar  cada  vez  mais  essa  situação  e  extinguir

completamente o racismo, o preconceito racial precisa apoiar políticas públicas que

garantam direitos à igualdade. Não se concebe que, pela cor da pele, as pessoas

sejam discriminadas, mas isso é uma longa luta, é uma batalha. Queremos lembrar

ainda  que  a  presidenta  Dilma  assinou  um  ato  que  cria  o  Sistema  Nacional  de

Promoção da Igualdade Racial. E, como o SUS e o Suas, esse sistema nacional visa

a formalizar  uma medida importante  do Estatuto da Igualdade Racial  e  permitir  o

compartilhamento  de  responsabilidades  entre  as  esferas  federal  e  estadual  e  os

municípios, a fim de extinguir verdadeiramente o preconceito.

Os avanços dos indicadores socioeconômicos da população negra atestam impacto

positivo das políticas universais. Ao mesmo tempo, os dados mostram a necessidade

urgente de mais ações afirmativas. O jovem negro tem hoje oportunidades que seus

pais  não tiveram, mas isso não significa que elas  sejam tratadas com igualdade.

Entretanto não é possível vislumbrar ainda a superação completa do abismo racial. É

preciso apostar em políticas de ações afirmativas.

Os negros são 70% das vítimas de assassinato no Brasil,  deputado,  reafirma o

Instituto  de  Pesquisa  Econômica  Aplicada  -  Ipea.  A  pesquisa  Participação,

Democracia e Racismo, do Ipea, divulgada na quinta-feira passada, mostra que, a

cada três assassinatos no País, dois vitimam negros. Segundo a mesma pesquisa, a

possibilidade de o negro ser vítima de homicídio no Brasil é maior, até mesmo em

grupos com escolaridade e características socioeconômicas semelhantes. Então não

é uma questão socioeconômica,  mas realmente de cor de pele.  A chance de um

adolescente negro ser assassinado é 3,7 vezes maior  que a comparação com os

brancos na mesma idade.

Quero  lembrar  que,  em  Minas  Gerais,  há  algumas  iniciativas.  Além  da  Frente

Parlamentar de Promoção da Igualdade Racial  que mencionamos,  há o Conselho

Estadual  de  Promoção  da  Igualdade  Racial,  cujo  presidente  é  o  Ronaldo;  e  o

Cléberson que também representa o órgão estadual de defesa da igualdade racial; os

conselhos municipais; e o Fórum Estadual de Mulheres Negras, que é muito atuante,

coordenado  pela  grande  militante  e  nossa  amiga,  Mônica  Aguiar,  defende
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verdadeiramente a mulher negra, que é discriminada duas vezes: por ser negra e por

ser mulher. Historicamente, mesmo discriminadas, sempre houve algumas mulheres

que  se  destacaram  em toda  a  história  -  não é,  deputado  Ulysses  Gomes? Com

certeza, V. Exa. também defende a ideia de extinguirmos completamente qualquer

tipo de preconceito. Seu mandato tem demonstrado isso.

Em Betim, há uma ONG que faz o movimento chamado Betim Cor Brasil.

Deputada Liza Prado, que representa tão bem a nossa bancada, e deputada Luzia

Ferreira,  que também  mencionou esse tema,  precisamos  unir  esforços,  porque a

democracia só será plena se conseguirmos extinguir todo tipo de preconceito.

Queremos encerrar lembrando o poema  Canção do Tamoio,  de Gonçalves Dias,

que diz respeito aos indígenas, mas também se aplica aos negros e às negras: “A

vida é luta renhida,/ viver é lutar. A vida é combate,/ que os fracos abate,/ que os

fortes, os bravos/ só pode exaltar”.

Deputado Tadeu, que tão bem representa a juventude, o deputado Rogério Correia,

nosso líder,  e todos os parlamentares presentes, enfim, todos nós precisamos nos

unir  para  acabar  com  qualquer  tipo  de  preconceito.  Precisamos  fortalecer  a

democracia, de modo que não haja nenhum tipo de discriminação, mas haja respeito

à  liberdade  de expressão e  o  espaço do Parlamento  seja  fortalecido em prol  da

transparência e do respeito mútuo. A democracia passa também pela extinção de

qualquer tipo de preconceito.

Então, é um dia memorável não só para celebrarmos as ações afirmativas e os

avanços, mas também para nos comprometermos com essa luta. Que Deus, que é

realmente de fraternidade, possa nos dar forças para continuar essa luta de maneira

aguerrida!  Somente  dessa  maneira  poderemos  contribuir  para  o  projeto,  no  qual

acreditamos, de uma sociedade justa, fraterna e igualitária. Obrigada.

O presidente - Com a palavra, a deputada Liza Prado.

A deputada Liza Prado* - Boa tarde. Quero utilizar esta tribuna para agradecer a

homenagem que recebi do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, o Colar do

Mérito da Corte de Contas - Ministro José Maria de Alkimin. Quero cumprimentar, pela

solenidade  de  ontem,  a  conselheira  Adriene  Andrade,  presidente  e  chanceler  da

medalha, que me deixou bastante feliz. Sei que não mereço, mas qualquer pessoa
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ficaria envaidecida com tamanha honraria. Portanto, fico feliz por ter recebido essa

homenagem.

Quero, também, anunciar alguns recursos importantes para a região. No dia 25 de

novembro, às 11 horas, o governador assinará vários convênios com associações

microrregionais  de  todo  o  Estado.  Gostaria  de  destacar  algumas  que  considero

importantes  e que receberão valores significativos:  a Amvale,  cujo presidente é o

prefeito  de  Uberaba,  Paulo  Piau,  que  receberá  R$511.900,00,  para  adquirir  uma

vibroacabadora de asfalto; a Amvap, cujo presidente é o prefeito Gilmar Machado,

receberá  três  caminhões-basculantes;  a  Amapar,  que  também  fica  na  região  do

Triângulo,  do  Alto  Paranaíba  e  do  Noroeste,  onde  há  cinco  associações

microrregionais,  receberá  três  caminhões-basculantes;  a  Amvarig,  que  também

receberá  uma  retroescavadeira  e  uma  motoniveladora;  e  a  Ampla,  que  também

receberá benefícios.

Então, gostaria de convidá-los e agradecer-lhes, porque sabemos das dificuldades

que os municípios têm passado, e qualquer recurso que encaminhamos faz com que

a população seja bem atendida. Com pouca coisa colaboramos para resolver muito a

vida do povo. Fico muito feliz por essa oportunidade.

No dia 25 de novembro, às 11 horas, estarei lá com os prefeitos de todo o Estado,

para assinarmos esses convênios.

O Dia Nacional da Consciência Negra foi aqui mencionado pelo querido deputado e

pela deputada Maria Tereza Lara. Quero saudar todo o nosso povo pelo Dia Nacional

da Consciência Negra e lembrar a força de Zumbi dos Palmares, um grande guerreiro

do Norte de Minas, que lutou pelo nosso povo, para que nosso povo pudesse ter

liberdade  e  fosse  respeitado.  O  Brasil  foi  o  último dos  últimos  países  a  abolir  a

escravidão.  Isso  é  uma  vergonha  para  o  nosso  país.  Até  mesmo  dentro  dos

quilombos havia escravidão.

No  entanto,  percebemos  quanto  os  movimentos  avançaram  em  nosso  país  e

conquistaram legislações, mas ainda há preconceitos, que muitas vezes são velados

e nos envergonham. Mulheres negras ainda ganham menos que mulheres brancas.

Como diz  meu amigo Frei  Beto:  "É preciso  acabar  com a  inconsciência  branca".

Precisamos ter um novo olhar, uma nova postura em 2013.
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Temos um centro de referência e percebemos realmente que a Lei de Cotas foi

importante, foi uma ação afirmativa, um avanço. Infelizmente, existe uma dívida com

essa população. Percebemos ainda que as pessoas não estão participando como

deveriam, em pé de igualdade.

Quero conceder um aparte ao deputado Deiró Marra e convidá-lo para participar, no

dia  6  de  dezembro,  do  I  Encontro  Pros-90 da Região  Metropolitana do Triângulo

Mineiro e Alto Paranaíba, na Câmara Municipal de Uberlândia.

O deputado Deiró Marra (em aparte)* - Em primeiro lugar, de forma muito pessoal,

gostaria de agradecer à deputada Liza Prado e externar-lhe nosso carinho. Ela vem

desempenhando, com muita capacidade seu mandato, especialmente em defesa da

questão  da  região  metropolitana,  eu  diria,  hoje,  do  Alto  Paranaíba  integrada  no

Triângulo, e do Vale integrada nas cidades de Uberaba, Uberlândia, Patrocínio, Araxá

e Patos de Minas. Enfim, essa discussão é muito importante. Tivemos a oportunidade

de externar ao prefeito Paulo Piau, na segunda-feira, a necessidade, cada dia mais,

de discussão sobre esse entrosamento entre nossas cidades do Triângulo e do Alto

Paranaíba.

Queria falar um pouquinho sobre dois assuntos que já abordamos, deputada Liza

Prado, que se referem a essa integração e a essa questão da região metropolitana.

Acho importante pontuá-los nesta tarde.

Primeiramente, tivemos a oportunidade, na tarde de ontem, de estar com o ministro

da Agricultura, Antônio Andrade, quando foi assinado um convênio com o IMA, na

Superintendência do Ministério da Agricultura, aqui, em Belo Horizonte. O IMA pôde

fazer esse gesto maior, essa parceria com o Ministério da Agricultura e a Secretaria

de  Agricultura,  visando  à  certificação  dos  nossos  produtores  rurais.  Naquele

momento,  tivemos  a  oportunidade,  novamente,  de  falar  com  o  ministro  sobre  os

problemas que a cafeicultura mineira tem enfrentado.

Não poderia deixar de aproveitar esta oportunidade, já que falamos muito sobre a

integração em Minas, para abordar também a questão maior da cafeicultura, que são

os problemas pelos quais esse setor vem passando em Minas Gerais. Já realizamos

vários  debates  aqui  e  tivemos  a  oportunidade  de  caminhar  rumo a  Brasília  para

buscarmos recursos. Quero aqui externar, mais uma vez, a apreensão dos nossos
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produtores e dos nossos cafeicultores.

Havia uma grande expectativa, um grande compromisso para que fossem liberados

os programas de compra do café, que é o Pepro, programas equalizadores de preço,

e  também  que  pudesse  haver  a  distensão,  o  alongamento  das  dívidas  dos

cafeicultores.  Mas  nada  disso  saiu  do  papel,  ainda  estamos  nessa  luta.  Ontem

cobramos  do nosso ministro  que faça a  distensão da dívida  para  que  realmente

possamos ter encaminhamento maior.

Quero ressaltar a necessidade de, a cada dia, os nossos produtores se socorrerem

por causa do preço do café, que hoje está nos patamares de R$250,00, preço que

sequer paga os custos de produção. Acho importante discutir isso no momento em

que a arrecadação dos produtores do Triângulo, do Alto Paranaíba, que é o maior

produtor  de  café  do  Brasil,  e  consequentemente  do  mundo,  que  faz  esse  ICMS

crescer, faz com que Minas possa ter divisas, faz com que Minas possa ter produtos

para exportar, não está sendo vista como deveria. Digo isso porque hoje, pela manhã,

discutimos aqui a importante questão do ICMS Ecológico, que tem dois vieses muito

grandes. Além, é claro, da questão da mata, da cobertura ciliar, há também a questão

do saneamento básico, que é a composição número um nessa formatação de preço.

Portanto,  apresento  aqui  uma  questão  muito  mais  importante  que  ficarmos

discutindo se os benefícios são só para um lado ou só para o outro. Muito mais que

isso, o benefício tem de ser para quem realmente precisa. Não são só os prefeitos,

porque quem mais precisa dos benefícios são os produtores rurais que não podem

fazer  uso  do  seu  solo,  das  suas  áreas  e  ainda  não  podem  ter  preço  em  seus

produtos.

Então, quero deixar claro, querida Liza, a importância que damos a esse caso. Mais

uma  vez,  parabenizo-a,  desejando  sucesso  nessa  empreitada  da  nossa  região

metropolitana,  mas  que  não  fechemos  os  olhos  para  discutir  essa  questão  da

formatação. Não adianta apenas uma área do Estado ganhar: é preciso que o Estado

de Minas como um todo ganhe.

A  deputada  Liza  Prado*  -  Deputado  Deiró  Marra,  cumprimento-o  pelo

pronunciamento. Quanto à criação da região metropolitana do Triângulo Mineiro e Alto

Paranaíba, Tadeu, juntamente com o Norte, tem-se discutido essa necessidade de
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trabalhar de forma integrada para resolver os problemas comuns do meio ambiente,

do saneamento básico. Hoje, conversava com o nosso deputado, meu querido Paulo

Guedes, e ele me falava da dificuldade do Norte. Percebemos que a criação das

regiões metropolitanas não vai resolver todos os problemas das cidades, mas, com

certeza, resolverá os problemas em comum de forma mais tranquila. Então, a criação

da região metropolitana do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba pode dar uma solução

conjunta para resolver os problemas. Vou dar um exemplo. A água de Uberlândia

nasce em Uberaba. Não tem como a prefeitura investir em Uberaba para cuidar das

suas nascentes. Um prefeito não pode aplicar recursos em outra cidade. É preciso,

então,  trabalhar  conjuntamente  para  resolvermos  os  problemas.  Sem  a  região

metropolitana  do  Triângulo  Mineiro,  estamos  perdendo  bilhões,  que,  aliás,  fazem

parte dos cofres do Estado, mas são somente para a região do Vale do Aço e para a

Região Metropolitana de Belo Horizonte. Se tivéssemos a região metropolitana do

Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba ou a do Norte, teríamos também acesso a esses

projetos, às pesquisas de mobilidade urbana, ao Cartão do Idoso, que agora o Estado

implementou, o que facilitaria a vida de muitas pessoas sofridas.

Então, percebo que a criação da região metropolitana do Triângulo Mineiro e Alto

Paranaíba  está  bem  encaminhada.  O  estudo  de  viabilidade  técnica,  feito  pela

universidade de Frutal e de Uberaba e pela Universidade Federal de Uberlândia, será

entregue  no  dia  29  deste  mês,  em  Uberaba,  às  16  horas,  para  que  possa  ser

anexado ao meu projeto, que está tramitando nesta Casa, a fim de que ele possa

continuar prosseguindo nas comissões, deputado Hely Tarqüínio.

Então,  esse  estudo  de  viabilidade  técnica  trata  um  pouco  dos  fluxos.  Temos

movimentos  pendulares  com  crescimento.  Hoje,  a  diferença  entre  Uberaba  e

Araguari...  Temos  a  rota  até  28,  ou  seja,  28km.  Há  pouco  tempo,  tivemos  um

problema grave  para  resolver  para  a  construção de uma ponte.  Até  determinado

ponto, a Prefeitura de Uberlândia teria de fazer convênio com o Dnit. Do outro lado,

teria de ser a Prefeitura de Araguari. Como ficaria o meio da ponte? O problema é

prático.  Se  fosse  criada  a  região  metropolitana,  poderíamos  resolvê-lo  de  forma

jurídica e eficiente. Além disso, teríamos local para tratar o lixo, fazer a coleta seletiva.

Agora,  estamos  tentando  liberar  caminhões  para  o  pessoal  que  trabalha  na
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reciclagem. Há sete associações em Uberlândia. O problema poderia ser resolvido

regionalmente.

Deputados  Tadeu  e  Ulysses,  é  importante  discutirmos  o  desenvolvimento

econômico de forma integrada. Não dá mais para pensar em saneamento básico, em

tratamento de esgoto, em meio ambiente, se não for de uma forma integrada; não dá

mais para pensar que apenas uma cidade pode se desenvolver. Todas as cidades

precisam crescer oferecendo qualidade de vida ao seu povo. Devemos combater e

enfrentar  a  pobreza,  a  miséria,  melhorar  os  índices  educacionais  e  de

desenvolvimento humano, que ainda deixam muito a desejar, apesar de o Estado se

destacar em relação ao Brasil.

No dia 25, segunda-feira, estaremos com o governador por ocasião da assinatura

do convênio que traz mais recursos para todo o Estado de Minas Gerais. Também

participaremos de reunião, às 10 horas, com o secretário de Gestão Metropolitana,

Alexandre da Silveira, juntamente com o Toninho, secretário de Desenvolvimento de

Uberaba, e ainda o secretário de Desenvolvimento de Uberlândia e os prefeitos da

região. O projeto não pode ser apenas da deputada Liza Prado, e, sim, de todos nós.

Estou muito contente por ser a autora da matéria e poder ajudar uma região.

Agradeço o  pronunciamento  do  deputado Luiz Henrique,  que me cumprimentou

pelo projeto da Comissão da Verdade, de minha autoria, mas que é de todo o povo

mineiro. Agora já se tornou lei. A proposta, que é muito bonita, visa resgatar a nossa

história, a nossa identidade, para que possamos lutar pela liberdade. A Comissão da

Verdade já  foi  empossada,  está  trabalhando.  Esperamos  que  ela  traga  à  tona a

história,  que resgate  os  processos.  Muitos  foram condenados  de forma injusta.  A

verdade  não  foi  contada,  como nas  mortes  de  Juscelino  e  João  Goulart.  Que  a

Comissão da Verdade  traga  a verdade,  que possamos  resgatar  a  nossa história.

Temos direito a uma memória, a uma identidade. O nosso povo tem de preservar a

memória da ditadura, para não permitir o retorno desse sistema no País. Vamos lutar

para que a nossa democracia se consolide, para que os movimentos tenham espaço

para  discutir,  para  que  o  espírito  de  Zumbi  dos  Palmares,  que  lutou  tanto  pela

liberdade religiosa... Hoje, ainda vemos pessoas sofrendo preconceito por causa de

religião. Cito o exemplo dos adventistas. Está tramitando nesta Casa um projeto de
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minha autoria  que trata de liberdade religiosa.  Ele  foi  vetado,  mas fiz  um acordo

político e tenho a certeza de que será aprovado. Todos têm o direito de exercer a

liberdade religiosa sem preconceito, como os evangélicos, os católicos, os praticantes

da  cultura  africana.  Essa  é  uma  garantia  constitucional.  Hoje,  muitos  sofrem

preconceito, são perseguidos. Isso faz com que a nossa Constituição seja rasgada,

desrespeitada. Com o espírito de Zumbi dos Palmares, que possamos lutar para ter

realmente a liberdade de culto, de religião, de prática cultural. E que esta Casa acate,

de fato, todos os movimentos e seja sempre democrática.

Agradeço a tolerância do presidente e mando um recadinho para todas as pessoas

que estão insatisfeitas com o sistema: que possamos lutar por um País melhor, no

espírito  de Zumbi  dos Palmares,  para combatermos a inconsciência branca,  para

termos um dia de reflexão sobre as dívidas que temos com o povo que precisa de

respeito e de qualidade de vida.

* - Sem revisão do orador.

O presidente - Com a palavra, o deputado Tadeu Martins Leite.

O  deputado  Tadeu  Martins  Leite*  -  Boa  tarde,  caro  presidente,  deputado  Hely

Tarqüínio.  Quero  cumprimentar  V.  Exa.,  todos  os  parlamentares  presentes  e  os

telespectadores  da  querida  TV Assembleia.  Hoje  o  que  me traz  à  tribuna,  nobre

presidente, é, primeiro, o desejo de comentar rapidamente o acontecido ontem neste

Plenário. Quero, na verdade, lamentar mais uma perda que os professores do Estado

de Minas Gerais tiveram na tarde de ontem em razão da votação. A princípio, houve

reajuste salarial de 5% apenas. Alguém poderia falar: o que seriam 5%? É muito? É

pouco? A diferença vai de R$60,00 a R$70,00. Contudo, a perda drástica aconteceu,

sim, através das emendas que o Bloco Minas sem Censura, juntamente ao Sind-UTE,

havia elaborado para tentar melhorar e aperfeiçoar o projeto que deu esse reajuste

extremamente aquém do que a classe necessitava, em razão de estar desvalorizada

há tempos. Discutimos, lutamos e tentamos usar o poder do convencimento para com

nossos colegas parlamentares, mas, pelo visto, o governo estadual continua batendo

na tecla de não querer valorizar a classe da educação no Estado.

E isso não vem de hoje,  deputado Ulysses Gomes.  V.  Exa.  se lembra  de que

fizemos uma discussão em conjunto sobre a valorização dos profissionais da rede de
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educação estadual.  Também naquela época discutimos a questão dos educadores

físicos  de  Minas  Gerais.  O  governo  do  Estado,  a  secretária  de  Educação  e  o

deputado Paulo  Guedes,  por  via  de  uma resolução,  tiraram  diversos  educadores

físicos das escolas dos ensinos fundamental e médio porque acharam que não havia

necessidade  de  profissional  qualificado  dentro  das  salas  para  ministrar  aulas  de

educação  física.  Isso  aconteceu  num  momento  em  que  passamos  por  um  caos

gerado pelas drogas, num ano em que estamos às vésperas da Copa do Mundo. O

governo entendeu que não é  necessária a presença do  profissional  de educação

física  dentro  das  escolas.  Segundo  ele,  qualquer  professor  resolveria  a  questão:

“Batam uma bola com os meninos dentro das escolas“.

Infelizmente  sabemos  que não é  assim.  Desde aquele  momento,  desde aquela

época, tentamos incentivar o adolescente e a criança a praticar esportes, até para

que  fiquem  longe  do  mundo  das  drogas,  do  mundo  dos  crimes,  que  hoje,

infelizmente, existe em qualquer esquina do Estado. Então ontem foi mais um dia

marcado pela falta de respeito por parte do governo do Estado aos trabalhadores da

educação  de  Minas  Gerais.  Tentamos  trazer  de  volta  às  escolas,  por  meio  de

emendas, preceitos e necessidades básicas como a alimentação. Tentamos também

que fosse possível  fazer  a  escolha entre o vencimento-base e o subsídio.  Enfim,

diversos interesses da classe dos educadores foram retirados, mais uma vez, pelo

governo  do  Estado.  E  isso  me  deixa  triste.  Também  ficam  tristes  diversos

parlamentares  e,  principalmente,  os  profissionais  da  educação  em  nosso  estado.

Estes, volto a dizer - e não podemos nos cansar de dizer -, já são, há vários anos,

discriminados e esquecidos pelo governo do Estado.

Estamos vendo agora outras discussões como, por exemplo, a que tange a questão

do Funpemg e sua extinção totalmente equivocada. A princípio, o governo do Estado

está querendo pegar mais de R$3.500.000.000,00 de um fundo que hoje, de fato, é

extremamente  necessário  para  a  classe  dos  servidores.  Há  também  outras

discussões sendo feitas neste Plenário.

Quero  também,  presidente,  abordar  neste  momento  outro  tema.  Aqui  alguns

parlamentares falaram sobre a falta de ajuda do governo federal a este estado, o que,

no meu ponto de vista, é uma incoerência. É claro que falta muita coisa, é claro que o
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governo federal precisa ajudar cada vez mais o nosso estado, mas já faz demais

também por ele, e sabemos disso. Venho até trazer um caso concreto dessa ajuda.

Quando  ajuda,  o  governo  do  Estado  atrapalha  por  outro  lado.  Deputado  Paulo

Guedes, V. Exa. conhece bem, até porque na sua região, na cidade de Manga e em

cidades adjacentes, há, neste momento, e poucas pessoas conhecem, um programa

do governo federal chamado Brasil Profissionalizado. É um programa de incentivo à

profissionalização dos jovens, especificamente do ensino médio das redes estaduais,

deputado  Duarte  Bechir,  caro  amigo.  Só  em  Minas  Gerais  o  valor  de  todo  esse

trabalho será de R$70.000.000,00, em parceria com o governo do Estado. São 40

milhões depositados na conta do governo do Estado pelo governo federal, mais 30

milhões por parte do governo do Estado de contrapartida. Estão sendo construídos

hoje em Minas Gerais 12 polos, cada um deles terá capacidade de receber 1.200

jovens que quiserem profissionalizar-se para  o  futuro  mercado de trabalho.  É um

programa especialmente importante para os jovens.

Caros amigos,  vou puxar  um pouco mais  agora para a região  Norte de Minas,

porque 9 dos 12 polos estão sendo construídos na região. Estão em construção hoje -

alguns se iniciando,  outros um pouco mais avançados - em Bocaiuva, Brasília  de

Minas, Espinosa, Grão-Mogol, Janaúba, Joaíma e no Jequitinhonha: Manga, Monte

Azul e Taiobeiras. Quando ficarem prontas, beneficiarão mais de 10.400 jovens na

região, tão carentes. Já discutimos na parte da manhã inteira a necessidade de mais

investimentos, deputada Liza Prado,  minha amiga, para essa região que há muito

tempo vem sendo discriminada.

Por que estou trazendo esse tema aqui, hoje, para os amigos do Estado, para os

parlamentares aqui presentes? Recebi,  nos últimos dias, não vou falar que é uma

denúncia, mas uma informação de que as empresas que estão fazendo essas obras,

que estão construindo esses doze polos em Minas, estão praticamente parando o

serviço  por  falta  de  pagamento  por  parte  do  governo  do  Estado.  Já  foram

empenhados do governo do Estado R$29.500.000,00, e foram realizados, deputado

Paulo Guedes, apenas R$6.800.000,00.  Repito,  grande parte das empresas estão

parando os serviços por falta de pagamento. E relembro o que falei anteriormente: o

governo federal já fez, estou aqui transmitindo, dando publicidade a ela. Apresentei
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um  requerimento  na  Comissão  do  Trabalho  pedindo  informações  por  parte  do

governador para saber como anda a execução desse programa. Isso é de interesse

não só deste parlamentar, mas certamente de milhares de jovens do Norte de Minas,

principalmente,  que são diretamente interessados, deputado Ulysses Gomes,  caro

amigo, nesse programa, que vai, sim, ajudá-los a entrar no mercado de trabalho no

futuro.  Espero  que  essa  informação  esteja  errada,  espero  que  o  governo  esteja

cumprindo com o seu cronograma de pagamentos e que as obras andem a todo

vapor.

Isso é demonstrativo, até, de que o governo vai bem. Alguns falam do governo:

“Não, está quebrado”; outros falam: “Não, está às mil maravilhas”, mas não vou entrar

nesse mérito, quero saber até por esse ponto, se de fato está tudo bem. Imagino que

devem estar sendo pagas com frequência essas parcelas às empresas que estão

construindo esses tão importantes polos profissionais no Estado de Minas Gerais.

O  deputado  Duarte  Bechir  (em  aparte)  -  Deputado  Tadeu,  V.  Exa.  traz  essa

informação, que acredito tenha sido objeto de pelo menos uma prévia dessa situação

que está ocorrendo com a possível paralisação dessas obras. Vamos ter agora, às 16

horas,  a  reunião  da  Comissão  de  Educação  e  nela  vamos  apresentar  um

requerimento,  solicitando  as  devidas  informações  e  esclarecimentos  a  respeito

desses fatos. Para mim, é realmente difícil acreditar que as obras vão parar e vão ser

prejudicadas pela omissão, pela falta de participação do governo do Estado. Quero

trazer essas informações completas para dirimirmos qualquer dúvida a respeito da

matéria.

Quero também dizer a V. Exa. que seu pai,  ex-companheiro desta Casa, Tadeu

Leite, talvez não imaginasse que a vinda de V. Exa. para cá fosse trazer e completar

o brilho do seu trabalho, marcado pela eloquência nos discursos e pela participação

sempre ativa nesta Casa. E queria também, no momento, parabenizar V. Exa. pelo

trabalho,  pela  representação,  pela  forma de interagir  com os  demais  pares desta

Casa, mostrando a todos nós que a pouca idade, a jovialidade não é o fator primordial

para se estabelecer nesta Casa um vínculo de respeitabilidade e de trabalho. Então,

quero tão somente me comprometer a trazer as informações a respeito da pauta que

V. Exa. faz.
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Quero, ao findar minhas palavras, parabenizá-lo pelo trabalho, pela bravura, pela

garra, pela eloquência na defesa dos interesses maiores do nosso Norte de Minas,

que respeito muito. Queria, portanto, registrar nas minhas palavras essa atuação de

V. Exa. Parabéns.

O deputado Tadeu Martins Leite* - Obrigado, caro deputado, amigo, companheiro

Bechir.  V.  Exa.  realmente,  sempre  que  solicitado,  tenta  encaminhar  com  muita

presteza as demandas deste Parlamento,  através da presidência da Comissão de

Educação. Peço, sim, a ajuda de V. Exa., como V. Exa. já se comprometeu, para a

gente  conseguir  destrinçar  o  mistério  que  envolve  esse  programa tão  importante

chamado Brasil Profissionalizado.

Agradeço as palavras de V. Exa. Saiba que a recíproca é verdadeira. Peço, sim,

ajuda na discussão desse programa, que, volto a dizer, é necessário e importante

para nosso estado, mas principalmente para nossa região Norte de Minas. Já falamos

hoje  mais  cedo,  eu  particularmente  falei  e  outros  parlamentares  falaram:  nossa

região, que já sofre tanto por vários motivos, agora recentemente está passando pela

pior  seca dos últimos 50 anos. Nessa discussão que fazemos lá agora, sobre as

barragens tão sonhadas que estão saindo - e espero que saiam mesmo, porque cada

um briga de um lado e fica aquela confusão -, espero que as coisas se organizem e

que saiam principalmente também as barragens de Congonhas e de Jequitaí, pois

precisamos de projetos e obras do governo federal. Parabenizo-o mais uma vez.

Mas, é claro, temos sempre de ficar vigilantes quanto ao trabalho hoje dos governos

estadual,  federal  e  municipais.  O  nosso  interesse  é  sempre  contribuir.  Já  me

aproximando do final da minha fala, fico, sim, e registro mais uma vez, com pesar por

esse  acontecido  no  Plenário  ontem,  relativamente  ao  projeto  da  educação.  Esse

projeto poderia, sim, com as emendas que o bloco elaborou, com as emendas que o

bloco  e  o  Sind-UTE  elaboraram  em  conjunto,  ajudar  muito.  Não  vou  falar  que

resolveria o problema da classe dos professores,  dos educadores,  tão importante

para o Estado de Minas Gerais, mas poderia amenizar muito as perdas históricas que

eles já estão tendo há muito tempo no Estado. Mas, infelizmente, não foi dessa vez.

Mas  não  vamos  nos  cansar.  Continuaremos  aqui,  nesta  tribuna,  nesta  Casa,

sempre  em  defesa  dos  servidores  do  Estado  de  Minas  Gerais,  até  porque,
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especialmente sobre a educação, sabemos que, se quisermos, de fato, melhorar as

nossas cidades, o nosso estado, o nosso país, o nosso futuro, temos de começar,

verdadeiramente, incentivando os profissionais da área de educação, e não só os

professores,  mas  todos  os  que contribuem para  a  formação correta,  adequada e

necessária da juventude das nossas Minas Gerais e do nosso Brasil.

* - Sem revisão do orador.

Questão de Ordem

O deputado Tadeu Martins Leite - Sr.  Presidente, verifico que não há o quórum

necessário  para  a  continuação  dos  nossos  trabalhos.  Portanto  solicito  o

encerramento, de plano, desta reunião ordinária.

Encerramento

O presidente - A presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a

continuação  dos  trabalhos  e  encerra  a  reunião,  convocando  as  deputadas  e  os

deputados para as extraordinárias de logo mais, às 20 horas, e de amanhã, dia 21, 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 62ª REUNIÃO ESPECIAL DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 18/11/2013

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 -

Lançamento de Selo -Posse das Comissões Curadora e Gestora - Apresentação da

Chancela  Comemorativa  -  Palavras  do  Governador  do  Estado  -  Palavras  do

Presidente - Apresentação Musical - Encerramento - Ordem do dia.

Comparecimento

- Comparecem os deputados e a deputada:

Dinis Pinheiro - Ivair Nogueira - Bonifácio Mourão - Dalmo Ribeiro Silva - Elismar

Prado - Leonardo Moreira - Luzia Ferreira - Pinduca Ferreira - Sebastião Costa.
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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 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  comemorar  o  Dia  do  Barroco  Mineiro,

instituído  pela  Lei  nº  20.470,  de  2012,  que  teve  origem  no  Projeto  de  Lei  nº

3.396/2012, do deputado Dinis Pinheiro.

Nesta  ocasião,  a  Assembleia  Legislativa  do  Estado de  Minas  Gerais  anuncia  o

lançamento da edição póstuma do 20º e último número clássico da revista  Barroco,

relevante publicação de história  da arte brasileira,  fundada em 1969 pelo poeta e

ensaísta mineiro Affonso Ávila.  A publicação póstuma da revista foi viabilizada por

esta Assembleia em parceria com o Centro de Pesquisas do Barroco Mineiro e sob

direção de Cristina Ávila, filha de Affonso Ávila.

A Assembleia anuncia ainda o lançamento da edição fac-similar do livro de poemas

Cantaria barroca, de 1975, de Affonso Ávila.

O  livro  e  a  revista  serão  encaminhados,  a  partir  de  amanhã,  a  colaboradores,

instituições  e  especialistas.  As  publicações  estarão  disponíveis  para  consulta  na

biblioteca da Assembleia e para venda na livraria do Legislativo.

Composição da Mesa

O locutor - Convidamos a tomar assento à Mesa os Exmos. Srs. Antonio Anastasia,

governador  do  Estado;  Eduardo  Generoso,  defensor  público  e  assessor  para

Assuntos  Interinstitucionais  da  Defensoria  Pública  do  Estado,  representando  a

defensora  pública-geral,  Andréa  Abritta  Garzon;  deputado  federal  Weliton  Prado,

representando a Câmara dos Deputados; Leônidas José de Oliveira, presidente da

Fundação  Municipal  de  Cultura  de  Belo  Horizonte,  representando  o  prefeito

municipal,  Márcio  Lacerda;  vereador  Professor  Wendel,  representando  a  Câmara

Municipal  de  Belo  Horizonte;  e  prof.  Marcone  Jamilson  Freitas  Souza,  reitor  da
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Universidade  Federal  de  Ouro  Preto  -  Ufop  -;  a  Exma.  Sra.  Eliane  Parreiras,

secretária de Estado de Cultura; e os Exmos. Srs. deputado Agostinho Patrus Filho,

secretário de Estado de Turismo; deputado Alencar da Silveira Jr., 3º-secretário desta

Casa;  deputado  Elismar  Prado,  presidente  da  Comissão  de  Cultura  desta  Casa;

André Sopas de Melo Bandeira, cônsul de Portugal em Belo Horizonte; José Pedro de

Amengol Filho, diretor regional dos Correios em Minas Gerais; e  Luciano de Assis

Fagundes, diretor regional do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - Senac

Minas.

Registro de Presença

O  locutor -  Gostaríamos de registrar  a presença,  nesta  solenidade,  das Exmas.

Sras. e dos Exmos. Srs. Wander Borges, secretário extraordinário de Regularização

Fundiária;  Maria  Coeli  Simões  Pires,  secretária  da  Casa  Civil  e  de  Relações

Institucionais de Minas Gerais; ex-deputada Maria Olivia de Castro Oliveira, secretária

adjunta  de  Estado  de  Cultura;  Eugênio  Ferraz,  diretor-geral  da  Imprensa  Oficial;

Evandro  Bartholomei  Vidal,  representando  a  4ª  Região  Militar;  Roque  Camello,

presidente da Comissão de Defesa do Patrimônio Histórico da OAB, representando o

Sr. Luiz Cláudio Chaves, presidente da entidade; juiz Bruno Terra Dias, representando

a Amagis; Silvana Nascimento, secretária adjunta de Estado de Turismo; promotor de

Justiça Marcos Paulo de Souza Miranda; Pinheirinho,  prefeito  municipal de Ibirité;

Elson da Silva Santos Júnior, prefeito municipal de Mário Campos; José Carlos de

Mattos,  diretor  da  Cemig  e  presidente  da  Gasmig;  Ladinho,  prefeito  municipal  de

Guanhães. Encontram-se também presentes 27 jovens intercambistas rotarianos de

12 nacionalidades de diferentes continentes, a saber, Suíça, Dinamarca, Alemanha,

Bélgica,  França,  Portugal,  México,  Taiwan,  Estados  Unidos,  Austrália,  Noruega  e

Eslováquia,  que  prestigiam  esta  solenidade,  tendo  manifestado  interesse  e

compromisso na divulgação do barroco mineiro em seus países. Sejam bem-vindos.

Registramos também o recebimento de mensagens, que nos foram enviadas pelos

Exmos.  Srs.  Alberto  Pinto  Coelho,  vice-governador  de  Estado;  Marconi  Perillo,

governador do Estado de Goiás; e Agnelo Queiroz, governador do Distrito Federal,

por meio das quais parabenizam a Assembleia Legislativa pela iniciativa e lamentam

as ausências, em razão de compromissos previamente agendados.
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Execução do Hino Nacional

O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o Hino Nacional, que será interpretado

pelo músico Celso Adolfo, acompanhado pelo cravista Antônio Carlos de Magalhães.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.

Exibição de Vídeo

O locutor - Convidamos os presentes a assistir ao vídeo Barroco, produzido pela TV

Assembleia.

- Procede-se à exibição do vídeo.

Lançamento de Selo

O locutor - Neste momento, será feito o lançamento do selo postal personalizado

alusivo ao bicentenário de Aleijadinho, para o que convidamos o diretor regional dos

Correios em Minas Gerais, Sr. José Pedro Amengol Filho, que conduzirá o ato.

O selo lançado neste momento é composto por duas partes: a primeira parte é o

selo de carta comercial  de primeiro porte,  que contém a imagem da bandeira do

estado de Minas Gerais e ao fundo as montanhas de Minas. A segunda parte contém

as  imagens  de  Daniel  e  Abdias.  O  selo  será  obliterado  com  o  uso  do  carimbo

comemorativo  alusivo  à  data,  que  contém  os  seguintes  dizeres:  “Bicentenário  de

Aleijadinho - Correios - Belo Horizonte-MG - Data de circulação 18/11 a 17/12/2013 -

Anos 1814-2014”. Após o período de utilização, o carimbo comemorativo passará a

compor o acervo do Museu Nacional dos Correios, em Brasília.

Convidamos a se dirigir ao local indicado pelo cerimonial, as autoridades: deputado

Dinis Pinheiro, presidente da Assembleia, o governador do Estado de Minas, Antonio

Anastasia, a secretária de Estado de Cultura, Eliane Parreiras, o secretário de Estado

de Turismo, deputado Agostinho Patrus Filho. Para realizar a primeira obliteração do

selo, convidamos o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Dinis Pinheiro.

Para realizar a segunda obliteração, convidamos o governador Antonio Anastasia.

Para realizar a terceira obliteração, convidamos a secretária de Estado de Cultura,

Eliane Parreiras.

Para realizar a quarta e última obliteração, convidamos o secretário de Estado de

Turismo, deputado Agostinho Patrus Filho.

Neste momento, o diretor dos Correios de Minas Gerais entregará uma réplica do
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carimbo ao deputado Dinis Pinheiro, presidente da Assembleia.

Posse das Comissões Curadora e Gestora

O locutor - Neste instante, será realizada a cerimônia de posse dos membros que

comporão  as  Comissões  Curadora  e  Gestora  responsáveis  pela  agenda  de

comemorações do Bicentenário de Aleijadinho (1814 - 2014). Convidamos a se dirigir

ao local indicado pelo cerimonial para assinar a ata de posse, como componentes da

comissão curadora, os Exmos. Srs. e Sras. Eliane Parreiras, secretária de Estado de

Cultura, que presidirá essa comissão; deputado Agostinho Patrus Filho, secretário de

Estado de Turismo; Cristina Ávila; Amilcar Vianna Martins Filho, diretor do Instituto

Cultural  Amilcar  Martins;  Yara  Tupynambá,  artista  plástica;  Ângela  Gutierrez,

presidente do Instituto Cultural Flávio Gutierrez; promotor de justiça Marcos Paulo de

Souza  Miranda,  coordenador  da  Promotoria  Estadual  de  Defesa  do  Patrimônio

Cultural e Turístico de Minas Gerais.

Informamos que compõe também a comissão curadora o presidente do Instituto

Brasileiro de Museus - Ibram -, Ângelo Oswaldo, que, impossibilitado de comparecer

a esta solenidade, assinará o livro de posse em outra ocasião.

Convidamos a dirigir-se ao local indicado pelo cerimonial para a assinatura da ata

de posse, como componentes da comissão gestora: deputado Alencar da Silveira Jr.;

deputado  Elismar  Prado;  Marco  Aurélio  Loureiro,  assessor  da  Presidência  desta

Casa; Luísa de Marilac Luna, gerente-geral de Relações Públicas e Cerimonial da

Assembleia de Minas; Leonardo Bahia e Nilza Silva, representando a Secretaria de

Cultura; Cláudia Bolognani Pereira e Andreza Ribeiro dos Santos, representando a

Secretaria de Turismo; e Fernando Cabral, representando o Iepha.

Compõe também a comissão gestora, representando o Iphan, Jurema Machado,

que, impossibilitada de comparecer a esta solenidade, assinará o livro de posse em

outra oportunidade.

Com  a  palavra,  o  governador  do  Estado  Antonio  Anastasia,  para  proceder  à

declaração de posse.

O  governador  do  Estado  -  Declaro  empossados  os  membros  das  Comissões

Gestora e Curadora responsáveis pela agenda de comemorações do Bicentenário de

Aleijadinho.
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Apresentação da Chancela Comemorativa

O  locutor  -  Apresentamos  agora  a  chancela  comemorativa  do  Bicentenário  de

Aleijadinho,  projetada  no  telão.  O  principal  conceito  adotado  para  a  criação  da

chancela  comemorativa  do  Bicentenário  de  Aleijadinho foi  a  valorização  do  estilo

artístico do barroco mineiro, que primou pela assimetria e pela irregularidade de que

são exemplos os arabescos presentes em muitas obras da época.

O desenho utilizado foi o do perfil do rosto do profeta Daniel, que se destaca entre

as 12 esculturas do adro Santuário do Bom Jesus de Matosinhos e que, segundo

estudiosos, pode ser uma das únicas estátuas desse conjunto artístico inteiramente

realizada pelo  mestre  Aleijadinho,  já  bastante  enfermo à  época da execução das

peças de Congonhas. O tipo de letra escolhido para grafar as palavras do emblema

procura  representar  o  trabalho  manual,  à  semelhança  de  um  entalhe  sobre  uma

superfície qualquer.

Palavras do Governador do Estado

Boa  noite,  senhoras  e  senhores.  Exmo.  Sr.  Presidente  da  egrégia  Assembleia

Legislativa do Estado de Minas Gerais, deputado Dinis Pinheiro, cumprimentando-o,

quero  cumprimentar  também sua esposa,  Adriana.  Sr.  defensor  público  de  Minas

Gerais Eduardo Generoso, representando aqui a Defensoria Pública-Geral; eminente

deputado  federal  Weliton  Prado,  aqui  representando  a  Câmara  dos  Deputados;

eminente presidente da Fundação Municipal de Cultura de Belo Horizonte, Leônidas

José  de  Oliveira,  representando  o  prefeito  de  Belo  Horizonte,  Marcio  Lacerda;

eminente vereador Professor Wendel,  representando a Câmara Municipal  de Belo

Horizonte; magnífico reitor  da Universidade Federal de Ouro Preto, Prof.  Marcone

Freitas Souza; eminente secretária de Estado da Cultura, Eliane Parreiras; eminente

secretário de Estado de Turismo, deputado estadual Agostinho Patrus; 3º-secretário

da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, eminente deputado estadual

Alencar da Silveira Jr.; eminente presidente da Comissão de Cultura da Assembleia

Legislativa do Estado de Minas Gerais, deputado estadual Elismar Prado; eminente

cônsul  de  Portugal  em Belo  Horizonte,  André  de  Melo  Bandeira;  eminente diretor

regional dos Correios em Minas, Pedro Amengol; eminente gestor regional do Senac

em  Minas  Gerais,  Luciano  Fagundes.  Permitam-me  cumprimentar  os  eminentes
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parlamentares  já  aqui  anunciados,  deputados  estaduais  à  nossa  Assembleia,  os

membros  das  comissões  ora  empossadas,  as  autoridades,  os  especialistas,  os

professores, os estudiosos do barroco e, se me permitem, o faço na pessoa de três

personalidades  da  nossa  sociedade  civil:  a  Sra.  Ângela  Gutierrez,  presidente  do

Instituto Cultural Flávio Gutierrez; a Sra. Cristina Ávila, diretora da revista Barroco e

grande  historiadora  e  a  festejada  e  querida  artista  plástica  Yara  Tupynambá,

patrimônio  de  Minas  Gerais.  Minhas  senhoras,  meus  senhores,  membros  da

magistratura, membros do Ministério Público, todos aqui presentes.

Sr. Presidente, em boa hora V. Exa. tomou a iniciativa de apresentar o projeto de lei

que cria o Dia do Barroco. Na realidade, Minas Gerais tem tantas e tantas riquezas,

riquezas essas espalhadas de norte a sul, de leste a oeste; riquezas que nos foram

dadas por Deus: riquezas minerais, riquezas das nossas florestas, dos nossos rios,

das  nossas  fontes  de  energia,  mas,  sobretudo,  digo  e  reitero  sempre  com muita

tranquilidade que a maior riqueza do nosso estado, o nosso maior patrimônio é a

qualidade de nossa gente.

A civilização mineira, às vésperas de comemorar três séculos de institucionalização,

agora em 2020, tem, durante a sua trajetória, na realidade, uma folha de serviços

espetacularmente bem prestados ao Brasil. E, nas áreas da cultura e das artes, não

há o menor engano em reafirmarmos uma posição de destaque de nosso estado.

Estamos  comemorando  agora  o  início  do  bicentenário  da  morte  do  Aleijadinho,

Antônio  Francisco  Lisboa,  como  acabamos  de  ver  no  belo  vídeo  editado  pela

Assembleia  Legislativa  de  Minas  Gerais.  Aleijadinho,  se  tivesse  vivido  na  Europa

naquele período, certamente seria hoje reconhecido como um dos maiores mestres

internacionais das artes. Ele o é. Todavia, vivendo à sua época, no século XVIII, no

início  do  século  XIX,  aqui  em  Minas  Gerais,  uma  província  mediterrânea,  com

dificuldades de comunicação, no longínquo Brasil de então, ainda colônia de Portugal,

é claro que a repercussão de sua obra não teve o mesmo alcance como tiveram os

renascentistas italianos. Mas não há dúvida alguma que a sua genialidade, a sua

criatividade,  aliás  estimuladas,  como  vimos  há  pouco,  pela  ausência  daqueles

materiais mais nobres, levaram-no ao impulso de buscar na pedra-sabão e na nossa

madeira aqueles elementos necessários para nos dar e trazer à luz do dia uma obra
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espetacular que ficou aqui indelevelmente gravada na história de nosso estado.

Aleijadinho, sem dúvida alguma o expoente maior do barroco mineiro, deve ser

comemorado dia e noite.  Teremos, e dizia há pouco,  Sr.  Presidente, oportunidade

singular no próximo ano, e por isso a excelente iniciativa de V. Exa. e da Casa do

povo mineiro em realizar esses festejos. Por que motivo? Porque vamos apresentar

Minas Gerais em 2014 ao mundo. Os turistas que aqui acorrerem em grande número

para  a  Copa  do  Mundo  e,  da  mesma  forma,  as  emissoras  de  televisão  e  de

comunicação que estarão presentes em nosso estado para essa grande efeméride

terão a possibilidade também de conhecerem, alardearem e difundirem pelo mundo

afora  a  coletânea  excepcional  que  Aleijadinho  e  seus  contemporâneos  do  nosso

barroco mineiro nos legaram nas igrejas, na arte sacra e, é claro, ao mesmo tempo,

nas outras artes, como já vimos e veremos aqui na música barroca, tão importante

também na história de nosso estado.

Minas  Gerais,  para  2014,  eminente  presidente,  eminentes  secretário  Agostinho

Patrus Filho e secretária Eliane Parreiras, coordena, no âmbito do governo, esses

trabalhos;  preparou-se,  aliás,  na  questão  gastronômica  para  apresentar,  de  fato,

posições que são próprias e singulares de nosso estado, para termos atratividade de

turistas  e,  é claro,  com isso gerarmos prosperidade,  emprego e desenvolvimento.

Quando nossos turistas brasileiros e internacionais tiverem oportunidade de visitar as

nossas  cidades  barrocas  e  ingressar  em  um  dos  nossos  belíssimos  templos,

perceberão  ali,  moldado  pela  mão  do  homem,  em  tanto  ouro  e  tantas  pedras,

naquelas belezas típicas da época, de fato, não só o esplendor de uma civilização,

mas,  mais  do  que  isso,  o  reconhecimento  da  existência  do  divino  e  uma  fé

inquebrantável  na  grandeza  de  uma terra  e  nas  possibilidades  de  futuro  sempre

calcado na esperança, no ânimo e, é claro, no denodo e no trabalho de todos que,

naquele momento, lavraram, com muito esforço, com muito sacrifício, muitas vezes

até perecendo por isso, as terras, as minas, procurando, desesperados, pelo ouro tão

importante e também pelo diamante.

Aleijadinho nos legou uma obra que é um patrimônio inestimável. Devemos dele

tomar conta. Aqui está o Dr. Marcos Paulo, eminente membro do Ministério Público,

curador rigoroso, recebendo sempre o nosso aplauso, das cautelas que devemos ter
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com esse patrimônio, que ficou para as gerações futuras.

As comemorações que faremos agora, não apenas no Dia do Barroco, mas durante

todo  o  ano,  nos  365  dias  do  ano  destinado  a  comemorar  o  bicentenário  do

falecimento de Aleijadinho, nos permitirão refletir sobre o alcance e o desdobramento

da arte e da cultura do nosso estado.

Somos vaidosos, é verdade, nós que somos modestos em regra. Somos vaidosos

com a nossa cultura, com a nossa arte, com a música, o teatro, as artes plásticas,

com tudo o que significa dança, arquitetura, genialidade de Minas, aquele patrimônio

que  de  geração  em  geração  nos  é  passado,  em  um  critério  de  orgulho  e  de

reconhecimento.  As  gerações  passadas  nos  legaram  esse  patrimônio  para

passarmos adiante, exatamente com o propósito de termos, de fato, a possibilidade

de,  ao  mesmo  tempo,  reconhecer  o  que  foi  feito  naqueles  séculos  anteriores  e

reafirmar o compromisso com o futuro.

Sr. Presidente, tenho a certeza de que neste momento, como falava com a Cristina

há poucos instantes, lá no céu não só está Aleijadinho, mas também Affonso Ávila, o

grande estudioso, que se dedicou tanto ao estudo do barroco em nosso estado. Faço

aqui  menção à  sua memória,  numa reverência,  ainda mais  que tive  a honra e a

oportunidade de com ele trabalhar na Fundação João Pinheiro, como mais do que

conhecedor, como uma pessoa que devotou a sua vida ao estudo desse fenômeno

cultural que foi o barroco em nosso estado.

O resgate dessas tradições e, ao mesmo tempo, a sua utilização como instrumento

do desenvolvimento e da prosperidade dos mineiros de hoje e de amanhã, por meio

do turismo e da inclusão, bem como da educação e, evidentemente, da cultura, são

compromissos de que jamais podemos nos arredar.

Portanto, Sr. Presidente, quero desta tribuna cumprimentar a Assembleia Legislativa

de  Minas  Gerais  e,  em  especial,  V.  Exa.  por  essa  iniciativa  tão  louvável.  Agora,

juntamente com as comissões ora instituídas, um trabalho se desdobrará por todo o

ano de 2014, e, ao seu final, poderemos dizer com muita tranquilidade que estivemos

à  altura  de  Aleijadinho,  não  na sua arte,  que  é  insuperável,  mas na  difusão,  na

divulgação, na proteção do patrimônio, da cultura e das artes de Minas Gerais. Viva o

Aleijadinho! Muito obrigado.
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Palavras do Presidente

Exmo. Sr. Antonio Anastasia, governador do Estado de Minas Gerais, fico a pensar

que - ainda bem que o quórum aqui está altamente qualificado - vamos propor um

projeto  de  lei:  depois  da  oração do governador  Anastasia  fica  proibido  o  uso  da

palavra.  Porque  o  Anastasia  é  isto:  um  ser  humano  admirável,  encantador,  de

atuação rara, gênio que carrega na alma a simplicidade, a humildade franciscana e

que está sempre, para a boa sorte dos mineiros e das mineiras, apresentando-se com

esse manancial de saber, de inteligência. Devoto a você, governador, muito apreço,

carinho e admiração. Aliás, esse certamente é o sentimento que está enraizado no

coração do mineiro, no seu coração.

É muito gratificante, é bom saber que o meu destino, que o destino de cada um de

vocês tem à sua frente esse líder, esse timoneiro que realmente faz uma belíssima

história.  Quero  saudar  o  excelentíssimo  senhor  assessor  para  assuntos

interinstitucionais da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, defensor público

Eduardo  Generoso,  sempre  presente,  muito  grato,  representando  a  defensora

pública-geral Andrea Garzon. Quero saudar essa jovem liderança, o excelentíssimo

senhor deputado federal Weliton Prado, relator desse projeto de lei. Se alguns não

sabiam, agora todos os mineiros estão cientes disso: é o deputado Elismar Prado.

Estou  fazendo  confusão  aqui.  É  tanto  Prado,  já  imaginaram?  Está  parecendo

Pinheiro. É Pinheiro e Prado para todos os lados. Mas é o Elismar que foi o relator do

projeto de lei, essa força viva, essa juventude, com sua coragem e sua devoção à

arte  e  à  cultura.  Obrigado,  Elismar.  É  muito  bom saber  que  você  comunga  com

nossos pensamentos e nossos sonhos.

Quero saudar essa jovem liderança, o deputado Weliton Prado, esse guerreiro do

Triângulo  que  vem  nos  presentear  com  sua  ilustre  presença.  Quero  saudar  o

excelentíssimo  senhor  vereador  Professor  Wendel,  representando  a  Câmara

Municipal  de  Belo  Horizonte,  nosso dileto  amigo.  Quero abraçar  o  excelentíssimo

senhor reitor da Universidade Federal de Ouro Preto, Prof. Marcone Jamilson, muito

grato; a excelentíssima senhora secretária de Cultura de Minas Gerais, responsável

por este bonito momento, Eliane Parreiras, muito grato, com a voz do coração registro

a minha suprema gratidão; meu dileto amigo o excelentíssimo senhor secretario de
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Turismo  de  Minas  Gerais,  deputado  Agostinho  Patrus  Filho,  também  sempre

partilhando desse sonho maior de reverenciar a imortalidade do Aleijadinho; dileto

amigo 3º-secretário da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, deputado

Alencar, que tem uma missão: vá à Europa e traga o europeu para cá para conhecer

a riqueza do Aleijadinho, de Ouro Preto, Mariana, Congonhas, enfim, as riquezas de

Minas.  Quero  abraçar  também  o  excelentíssimo  cônsul  de  Portugal  em  Belo

Horizonte,  André  Bandeira,  muito  grato;  o  senhor  diretor  dos  Correios  em  Minas

Gerais,  parceiro,  companheiro  que  está  cumprindo  um  papel  imprescindível,

obrigado, Pedro Amengol, pelo acolhimento, pela participação, por confiar no nosso

trabalho.  Quero  saudar  o  senhor  diretor  regional  do  Senac,  Dr.  Luciano,  muito

agradecido. Quero saudar aquele anjo que está ao lado da Luzia, a Yara, um beijo no

seu coração. Quando cheguei aqui,  veio a Yara, sonhadora e inquieta. Ela é rara

também. Ela chegou e me falou: “Dinis, tenho um sonho”. “Que sonho é esse, Yara?”

“Tem um mural que fiz com muito carinho e muita ternura há anos e anos e está ali,

escondido,  adormecido  no meio de  quatro gabinetes parlamentares”.  Disse  a ela:

“Yara, vontade você vai encontrar em mim”. Sou um empregado esforçado, dedicado,

que gosta  de  ouvir,  aprender  e  traduzir  em realidade o sonho,  o  desejo  mineiro,

sobretudo o sonho dessa mulher idealista, abnegada, essa grande artista. Depois de

um ano de luta, em parceria com a universidade federal, com o Iphan, com o Iepha,

com as Secretarias de Turismo e de Cultura, e sempre com o apoio do governador

Anastasia e dos deputados, tivemos a felicidade de trazer aquela riqueza viva para

ali, para aquele espaço público. Yara, hoje todos os mineiros estão abraçando-a todo

santo dia. Essa é a alegria de ser mineiro, de desfrutar permanentemente do seu

sorriso, da sua alegria e genialidade. Cristina Ávila, obrigada por tudo, pelo carinho. É

uma obra também imortal do seu pai, da sua família. É bom estar aqui ao seu lado

sonhando com um mundo melhor. Quero abraçar a Maria Olívia, ex-deputada, nossa

amiga. Quero abraçar minha querida esposa Adriana. Quero abraçar tantos prefeitos

e  prefeitas,  lideranças,  senhoras  e  senhores.  Quero  abraçar  a  Ângela  Gutierrez.

Minha esposa está cuidando de você, Ângela? Sou-lhe muito grato por tudo. Quero

abraçar também o Marcos Paulo.

Realmente,  o momento  é  inesquecível  para  este  simples empregado de Minas.
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Obrigado por estarem aqui engrandecendo e enaltecendo a história de Minas.

Falo,  governador  Anastasia,  que  a  Assembleia  mineira  está  sempre  atenta  ao

desenvolvimento da consciência histórica como fundamento da confiança do cidadão

nas instituições democráticas. Assim, ela aprovou, em 2012, a lei que instituiu o Dia

do Barroco Mineiro e declarou 2014 como o ano de comemoração do bicentenário da

imortalidade do Aleijadinho. O dia 18/11/1814 registra a morte de Antônio Francisco

Lisboa,  conhecido  como  Aleijadinho  e  tido  como  o  maior  mestre  da  escultura

brasileira em todos os tempos.

O Dia do Barroco Mineiro, nascido de um projeto de lei de nossa iniciativa, veio,

deputado  Wander  Borges,  meu  amigo,  para  minha  alegria,  gestar  uma  grande

comemoração na esfera estadual, abrangendo atividades que já estão em curso nas

áreas de literatura, música, educação, artes plásticas e arquitetura, entre outras. Esta

noite,  senhoras  e  senhores,  prefeito  Marcelo,  portanto,  marca  a  inauguração  das

comemorações que acontecerão no intervalo de um ano, até 18/11/2014.

Hoje  promovemos  aqui  o  relançamento  de  trabalhos  do  escritor  Affonso  Ávila,

incluindo  uma edição  póstuma da  revista  Barroco,  a  apresentação  do  selo  e  do

carimbo  comemorativos  do  bicentenário  e  a  inauguração  da  exposição  Barroco

Mineiro - Fragmentos.

Proximamente, Maria Coeli, será também lançado um livro de fotografias com texto

em três  idiomas sobre os trabalhos do Aleijadinho,  para cuja impressão haverá o

imprescindível aporte de recursos da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos -

ECT -, em parceria com a Assembleia e o governo do Estado. Com essa iniciativa,

governador Anastasia, possibilitaremos que os visitantes que certamente acorrerão

ao Brasil  por ocasião da disputa da Copa do Mundo de futebol  tenham acesso a

material impresso de boa qualidade sobre o nosso maior artista.

Desejamos,  Amílcar  Martins,  às  comissões  curadora  e  gestora  da  agenda  de

comemorações um frutuoso trabalho envolvendo toda a sociedade, para que cada

cidadão mineiro conheça melhor a importância desse gênio. Falei com a imprensa ali:

qual  é  o  nosso  desafio?  Fazer  que  todo  mineiro,  deputado  Bonifácio  Mourão,

sobretudo  o  cidadão  mais  simples,  conheça  e  admire  essa  obra  imortal  do

Aleijadinho.
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Figura emblemática do estilo artístico que torna Minas Gerais tema de interesse

mundial, o Aleijadinho, arquiteto e escultor de inegável singularidade, chamou, com

sua obra, a atenção dos intelectuais modernistas, de Mário de Andrade a Lúcio Costa,

que redescobriram nossas igrejas e o casario colonial, levando à criação, no século

passado, da política de proteção e preservação de nossos bens históricos.

Esta Casa, nos próximos dias, irá entregar ao público o Memorial do Legislativo

Mineiro.  Aproveito:  dia  28  de  novembro,  coloquem  na  agenda,  vocês  estão

convidados  para  a  entrega  do  memorial  da  Assembleia.  Será  outro  momento

auspicioso desta Casa, que reverencia, com o nome de seu prédio principal - Palácio

da Inconfidência -, a época em que o movimento dos inconfidentes, contemporâneo

da existência de Antônio Francisco Lisboa, legou a Minas uma tradição rica de ideias

e  de simbolismo.  Não  é  por  acaso  que,  à  esquerda  da  entrada  do palácio  mais

utilizada pelo público, existe, ornamentando um jardim, um busto do grande mestre

da arte colonial.  A escultura  baseia-se no retrato a  óleo feito,  no século XIX, por

Euclásio Penna Ventura, e que desde 1972 é reconhecido como sua efígie única e

oficial. Nesse mesmo ano, amigo Eugênio Ferraz, aliás, era inaugurada a sede atual

do  Parlamento  mineiro,  hoje  tombada pelo  patrimônio  cultural  de  Belo  Horizonte,

digna de reconhecimento como manifestação arquitetônica do modernismo tardio. É

uma honra para este Parlamento ter  entre os  objetos  artísticos  que integram seu

patrimônio essa estimulante homenagem ao principal expoente de nossa cultura.

O  historiador  Germain  Bazin  reconhece  que  Minas  Gerais  é  um  dos  poucos

exemplos,  no  mundo,  de  uma civilização artística  que  preservou  seus  elementos

essenciais  e  que  o  Aleijadinho  foi  o  grande  artista-poeta  que  despertou  a  força

criadora da civilização luso-brasileira.

Mário de Andrade viu, em sua estatuária, seus frontões e seus riscos arquitetônicos,

a  afirmação  do  mestiço  e  também  o  prenúncio  de  nossa  independência,  pela

originalidade das soluções artísticas, que iam muito além da influência portuguesa.

O filho natural de um arquiteto português e de uma escrava africana, influenciado

pelo  pai,  desenvolveu  na  prática  seu  talento  único.  Sua  moléstia,  segundo  seu

biógrafo Rodrigo José Ferreira Bretas, o impediria de andar e de usar os dedos das

mãos, atrofiados e encurvados, o que não seria um obstáculo para continuar sua



1520
____________________________________________________________________________

obra. É por isso que falo: foi e continua sendo uma dádiva.

Lúcio Costa reconheceu no ímpeto poderoso de seu temperamento apaixonado a

marca indelével de sua criação, que, em consequência de seu isolamento e de sua

doença, resultaria, Ângela, numa profunda comunhão entre a arte e a religiosidade. A

redescoberta e a difusão deste período áureo na vida de Minas Gerais, a partir da

comemoração do Dia do Barroco Mineiro, fará justiça - assim esperamos - a outros

personagens cujas obras abrangem diversas formas de expressão fundamentais para

a constituição da identidade mineira.

A celebração  do  Dia  do  Barroco Mineiro  e  dos  200 anos  da morte  de  Antônio

Francisco Lisboa, que hoje estamos inaugurando, servirão para lembrar aos mineiros

e aos brasileiros de todos os recantos que nasceu e viveu aqui o maior de nossos

artistas plásticos, cuja vida e obra merecem ser conhecidas de todos e não apenas

dos acadêmicos e dos estudiosos. Queremos para valer que a beleza da obra de

Aleijadinho  seja  conhecida  e  apreciada  por  todos.  Temos  certeza  de  que  as

comemorações  ao  longo  de  2014  terão  papel  essencial  para  alcançarmos  esse

objetivo, com o engajamento de todos os segmentos da sociedade. Muito obrigado.

Viva Aleijadinho! Viva Minas! Viva a nossa amada pátria brasileira!

Apresentação Musical

O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o músico Celso Adolfo e o cravista

Antônio Carlos de Magalhães, que apresentarão as seguintes músicas:  Marília,  tu

não conheces; Marília, meu doce bem e Cego Amor, todas de autor desconhecido.

- Procede-se à apresentação das músicas Marília, tu não conheces e Marília, meu

doce bem.

O Sr. Celso Adolfo - Sobre a próxima e última canção, o Antônio Carlos, cravista

que está tocando conosco, foi quem me apresentou a melodia, que foi fruto de uma

pesquisa do musicólogo e professor Domingos, da Uemg, que está ali, e da flautista

Odette Ernest Dias. Eles pesquisaram e encontraram essa melodia em Diamantina, e

o Antônio ma apresentou. Eu tomei de uma licença meio maluca e resolvi, à moda

das liras de Tomás Antônio Gonzaga, escrever uma letra e gravá-la num disco que

compus, chamado Estrada Real de Vila Rica. Vou cantar essa letra agora, a melodia

é anônima e me foi apresentada pelo Antônio Carlos.
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- Procede-se à apresentação musical.

O  locutor  -  A  Assembleia  Legislativa  do  Estado  de  Minas  Gerais  manifesta

agradecimentos pela cessão das obras constantes da exposição Barroco Mineiro -

Fragmentos  às  seguintes  instituições  e  pessoas:  Museu  Mineiro,  Arquivo  Público

Mineiro, Instituto Cultural Amílcar Martins, Míriam Ávila e Cristina Ávila. A Assembleia

manifesta também agradecimentos pela produção das quitandas mineiras do século

XVIII, que serão degustadas após esta solenidade. Agradece também à equipe do

Curso de Gastronomia do  Centro  de  Educação Profissional  de Belo Horizonte do

Senac-MG, bem como ao presidente do sistema Fecomércio Lázaro Luiz Gonzaga,

ao  diretor  regional  do  Senac  Luciano  de  Assis  Fagundes  e,  naturalmente,  aos

músicos, que nos brindaram com sua apresentação.

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 19, às 10 horas, e para a

extraordinária  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 32ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 14/11/2013

Presidência dos Deputados Dinis Pinheiro e Ivair Nogueira

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata; discurso do deputado Tiago

Ulisses; aprovação -  Questão de Ordem; suspensão e reabertura da reunião -  2ª

Parte (Ordem do Dia): 2ª Fase: Discussão e Votação de Proposições: Discussão, em

turno único, do Projeto de Lei nº 4.601/2013; encerramento da discussão; discurso do

deputado  Sargento  Rodrigues;  votação  nominal  do  projeto,  salvo  emendas;

aprovação; votação nominal das Emendas nºs 3 a 6; aprovação; prejudicialidade da

Emenda nº 2; votação nominal da Emenda nº 1; rejeição - Registro de Presença -

Discussão,  em  1º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  4.647/2013;  discurso  do  deputado
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Rogério  Correia;  questão  de  ordem;  apresentação  das  Emendas  nºs  2  a  9;

encerramento  da  discussão;  encaminhamento  das  emendas  com  o  projeto  à

Comissão  de  Fiscalização  Financeira  -  Discussão  e  Votação  de  Pareceres  de

Redação Final: Parecer de Redação Final do Projeto de Lei nº 4.601/2013; aprovação

-  Requerimento  do  deputado  Rogério  Correia;  deferimento;  discurso  do  deputado

Rogério Correia - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os deputados e as deputadas:

Dinis Pinheiro - Ivair Nogueira - Neider Moreira - Adalclever Lopes - Almir Paraca -

Ana Maria Resende - Anselmo José Domingos - Antônio Carlos Arantes - Antônio

Genaro - Antonio Lerin - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão - Bosco - Braulio Braz -

Carlos Pimenta - Celinho do Sinttrocel - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Duilio de

Castro - Elismar Prado - Fabiano Tolentino - Fábio Cherem - Fred Costa - Glaycon

Franco - Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares - Hélio Gomes - Inácio Franco - Jayro

Lessa - João Leite - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Liza Prado - Maria

Tereza Lara - Mário Henrique Caixa - Marques Abreu - Neilando Pimenta - Pompílio

Canavez - Rogério Correia - Rômulo Viegas - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz

- Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite - Tiago Ulisses - 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 Dalmo Ribeiro Silva, 2º-secretário ad hoc, procede à leitura da ata da

reunião anterior.

O presidente - Com a palavra, para discutir a ata, o deputado Tiago Ulisses.

O deputado Tiago Ulisses - Sr. Presidente, falarei rapidamente, pois temos de votar

a suplementação orçamentária do Tribunal  de Justiça. É só para dizer que ontem

suscitamos  questão  de  ordem,  pedindo  recomposição  de  quórum,  porque  vários
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deputados,  como  todo  o  povo  mineiro,  foram  para  casa,  para  assistir  ao  final

antecipado  do  Campeonato  Brasileiro,  conquistado,  brilhantemente,  pelo  Cruzeiro

Esporte Clube. E nós, como mineiros, parabenizamos a equipe tricampeã brasileira,

na  pessoa  do  Dr.  Gilvan  de  Pinho  Tavares,  de  quem  tenho  a  honra  de  ser

correligionário no PV. Muito obrigado.

O presidente - Não havendo retificação a ser feita, dou a ata por aprovada.

Questão de Ordem

O  deputado  Adalclever  Lopes  -  Gostaria  de  pedir-lhe,  Sr.  Presidente,  para

interromper a reunião por 10 minutos para entendimentos.

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.

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 a votação da matéria constante

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

Discussão e Votação de Proposições

O presidente -  Discussão,  em turno único,  do Projeto de Lei  nº  4.601/2013,  do

governador do Estado, 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. A Comissão de Fiscalização Financeira opina

pela aprovação do projeto com as Emendas nº 3 a 6 e pela rejeição das Emendas nº

1 e 2. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão.

Com a palavra, para encaminhar a votação, o deputado Sargento Rodrigues.

O  deputado  Sargento  Rodrigues*  -  Sr.  Presidente,  Srs.  Deputados,  Sras.

Deputadas,  serei  muito  breve até  porque precisamos aprovar  o Projeto de Lei  nº
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4.601.  Mas  gostaria,  deputado  Rogério  Correia,  deputada  Ana  Maria  Resende,

deputado Marques, deputado Neider,  deputado Carlos Pimenta, de fazer mais um

apelo  para que possamos aprovar  as Emendas nºs  1 e 2,  que apresentamos ao

Projeto  de  Lei  nº  4.601.  As  emendas  têm  o  único  objetivo  de  suprimir  a  parte

destinada ao pedido de nova dotação orçamentária do Tribunal de Justiça Militar.

Há dois dias, encaminhamos, para cada gabinete, a matéria que foi disponibilizada

no  site www.conjur.com.br,  apontando que os juízes do tribunal de injustiça militar

trabalham 94% menos do que os demais juízes. Deputadas Ana Maria Resende e

Maria Tereza Lara, enquanto uma juíza da Vara de Crimes contra a Mulher, em Belo

Horizonte, está com 14 mil processos, o juiz do Tribunal de Justiça Militar, ou melhor

de “injustiça militar”, tem cento e poucos processos a sua disposição para votar.

O que estamos fazendo com as Emendas nºs 1 e 2? A Emenda nº 1 manda cumprir

a  lei  de  responsabilidade  fiscal.  É  uma emenda  meramente  de  cumprimento  de

formato  técnico.  A Emenda  nº  2  suprime o  envio  de  nova dotação orçamentária.

Estamos aqui com a comissão especial, deputados Carlos Pimenta e Maria Tereza

Lara, que foi instalada ontem para avaliar a necessidade do Tribunal de Justiça Militar

ou  não.  Portanto,  não  é  coerente  aprovarmos,  nesta  Casa,  recursos  para  esse

Tribunal.

Do ponto de vista financeiro, o Tribunal é uma lástima para a sociedade porque,

enquanto um juiz do Tribunal de Justiça Militar, ou melhor, de “injustiça militar” tem

cento e poucos processos para julgar, a juíza de lá tem 14 mil. O deputado Romel

Anízio, ontem, na Comissão de Administração Pública, disse que, em Ituiutaba um

juiz tem, sozinho, 12 mil processos. Em Espera Feliz, o juiz tem 12 mil processos. A

média no País, deputado Carlos Pimenta, do número de processos para um juiz de

primeira instância é cerca de 6 mil processos para cada um, enquanto os senhores

juízes do “tribunal de injustiça militar” têm cento e poucos processos.

Então, faço um apelo, deputado Rômulo, para que não passemos recibo. Ontem

instalamos a comissão especial requerida pelos deputados Alencar da Silveira Jr. e

Célio Moreira. Essa comissão especial terá 60 dias de prazo, renováveis por mais 60

dias, para avaliar a necessidade do Tribunal de Justiça Militar em nosso Estado.

Deputado Jayro Lessa, V.  Exa. tem acompanhado essa questão junto com este
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deputado.

Solicito aos colegas deputados que aprovem as Emendas nºs 1 e 2, e aprovaremos

o  crédito  suplementar  apenas  para  o  Tribunal  de  Justiça.  Na  hora  em  que

extinguirmos o Tribunal de Justiça Militar, deputado Marques Abreu, o que faremos

com esse dinheiro? Ele irá para o Tribunal de Justiça, onde precisamos instalar varas

e comarcas, contratar outros juízes. Deputado Duilio de Castro, não precisamos de

um tribunal especial apenas para poucos. Na verdade, o tribunal não julga policial

nem  bombeiro  militar;  ele  existe,  deputado  Marques  Abreu,  para  não  julgar  os

coronéis da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar,  ou seja, é uma casta

muito pequena, é um privilégio. Se fôssemos seguir  essa linha, deveria haver um

tribunal  para  deputados;  outro  para  promotores,  procuradores;  e  outro  para

desembargadores.  Não  temos  um  tribunal  específico  para  secretários  de  Estado,

portanto essa é uma excrecência jurídica, uma aberração jurídica. Fazemos um apelo

ao  deputado  Rômulo  Viegas  para,  neste  momento,  esperarmos  e  aprovarmos  o

crédito suplementar do Tribunal de Justiça.

Quero lembrar aos deputados da base de governo que o governador precisa deles

para aprovar  os  projetos  de  seu interesse e  para  promover  a governabilidade do

Estado.  Até  aí,  deputado Neider  Moreira,  essa relação é  perfeita,  é  uma relação

política completamente aceitável. Entretanto, o governo tem que parar de intervir na

decisão do deputado em relação a outros Poderes, porque, se for assim, deputado

Neider Moreira, ficará difícil. Se formos votar aqui um projeto do Ministério Público, o

governo virá e dirá o modo de se votá-lo. Se formos votar um projeto do Tribunal de

Contas, o governo dirá também como se deve votá-lo. Não. A relação do deputado da

base  com  o  governo,  deputada  Ana  Maria  Resende,  deve  ser  relativa  à

governabilidade  do  Executivo  e  à  harmonia  com  o  Legislativo.  Já  com os  outros

Poderes  e  órgãos,  deve  prevalecer  a  autonomia  de  cada  deputado.  O  governo

precisa entender isso.

Portanto, faço um apelo a V. Exas. para que votem pela aprovação das Emendas

nºs 1 e 2, que retiram o crédito suplementar do Tribunal de Justiça Militar. Aprovando

o projeto, aprovaremos o crédito suplementar para o Tribunal de Justiça. Esse é o

apelo que faço aos ilustres parlamentares.
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O presidente  -  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 - Almir Paraca - Ana Maria Resende - Anselmo José Domingos -

Antônio Carlos Arantes -  Antônio Genaro -  Arlen Santiago -  Braulio  Braz -  Carlos

Pimenta -  Celinho do Sinttrocel  -  Célio  Moreira  -  Dalmo Ribeiro Silva  -  Duilio  de

Castro - Fabiano Tolentino - Fábio Cherem - Fred Costa - Glaycon Franco - Gustavo

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

- Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Liza Prado - Maria Tereza Lara - Marques

Abreu -  Neider  Moreira -  Pompílio  Canavez -  Rogério  Correia  -  Rômulo Viegas  -

Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite -

Tiago Ulisses - Vanderlei Miranda.

O deputado Ivair Nogueira - Sr. Presidente, meu voto é “sim”.

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

contrário. Está aprovado o projeto, salvo emendas. Em votação, as Emendas nºs 3 a

6.

- Registram “sim” os deputados e as deputadas:

Adalclever Lopes - Almir Paraca - Ana Maria Resende - Anselmo José Domingos -

Antônio Carlos Arantes -  Antônio Genaro -  Arlen Santiago -  Braulio  Braz -  Carlos

Pimenta -  Celinho do Sinttrocel  -  Célio  Moreira  -  Dalmo Ribeiro Silva  -  Duilio  de

Castro -  Fabiano Tolentino -  Fábio Cherem - Glaycon Franco -  Gustavo Corrêa -

Gustavo  Valadares  -  Hélio  Gomes  -  Inácio  Franco  -  Jayro  Lessa  -  João  Leite  -

Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Liza Prado - Maria Tereza Lara - Marques

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

Rômulo Viegas - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tadeu

Martins Leite - Tiago Ulisses - Vanderlei Miranda.

O deputado Ivair Nogueira - Voto “sim”, Sr. Presidente.
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O deputado Fred Costa - Voto “sim”, Sr. Presidente.

O presidente - Estão computados. Votaram “sim” 40 deputados. Não houve voto

contrário. Estão aprovadas as Emendas nºs 3 a 6. Com a aprovação das Emendas

nºs 5 e 6, fica prejudicada a Emenda nº 2. Em votação, a Emenda nº 1.

- Registram “sim” os deputados e a deputada:

Adalclever  Lopes  -  Almir  Paraca -  Anselmo José Domingos  -  Carlos  Pimenta  -

Celinho do Sinttrocel - Inácio Franco - Ivair Nogueira - Maria Tereza Lara - Neider

Moreira - Pompílio Canavez - Rogério Correia - Sargento Rodrigues - Sávio Souza

Cruz - Tadeu Martins Leite.

- Registram “não” as deputadas e os deputados:

Ana Maria Resende - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Arlen Santiago -

Braulio  Braz  -  Célio  Moreira  -  Dalmo  Ribeiro  Silva  -  Duilio  de  Castro  -  Fabiano

Tolentino - Fábio Cherem - Glaycon Franco - Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares -

Hélio Gomes - Jayro Lessa - João Leite - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira -

Liza Prado - Marques Abreu - Neilando Pimenta - Rômulo Viegas - Sebastião Costa -

Tiago Ulisses.

O deputado Fred Costa - Sr. Presidente, meu voto é “não”.

O deputado Vanderlei Miranda - Sr. Presidente, meu voto “sim” não foi computado.

O deputado Antonio Lerin - Sr. Presidente, meu voto é “sim”.

O presidente - Estão computados. Votaram “sim” 16 deputados. Votaram “não” 25

deputados,  totalizando  41  votos.  Está  rejeitada  a  Emenda  nº  1.  Está,  portanto,

aprovado, em turno único, o Projeto de Lei nº 4.601/2013 com as Emendas nºs 3 a 6.

À Comissão de Redação.

Registro de Presença

O presidente - Saúdo e abraço os jovens alunos do 5º ano do Instituto Educacional

Paulo Freire, de Contagem. Bem-vindos!

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 4.647/2013, do governador do Estado,

que reajusta o subsídio das carreiras do Grupo de Atividades de Educação Básica e

dá outras providências. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do

projeto na forma do Substitutivo nº 1, que apresenta. A Comissão de Administração

Pública opina pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 1 da Comissão
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de Justiça. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto

na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Justiça, com a Emenda nº 1, que

apresenta.  Em  discussão,  o  projeto.  Com  a  palavra,  para  discuti-lo,  o  deputado

Rogério Correia.

O deputado Rogério Correia*  -  Sr.  Presidente,  deputados,  deputadas,  solicitei  a

discussão do  Projeto  de  Lei  nº  4.647,  de  2013,  do  governador  do  Estado.  Esse

projeto de lei reajusta o subsídio das carreiras do Grupo de Atividades de Educação

Básica e dá outras providências. A primeira observação a fazer é sobre a ementa do

projeto. Vejam os deputados e as deputadas que se trata do reajuste do subsídio das

carreiras do Grupo de Atividades de Educação Básica e não do piso. O governo e

alguns  deputados  da  base  insistem  em  dizer  que  o  governo  paga  o  piso  aos

professores. Minas não tem piso salarial, mas subsídio, e o próprio governo, ao enviar

o projeto de lei,  deixa isso claro na  ementa,  ao dizer  que reajusta o subsídio da

carreira do Grupo de Atividades de Educação Básica. Então trata-se de um reajuste

do subsídio e não do piso salarial dos professores. Solicitei a discussão desse projeto

e, a pedido do Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação - Sind-UTE -, de cuja

fundação tive a honra de participar, em 1979, vários deputados estão assinando as

emendas  relativas  ao  projeto.  Por  iniciativa  do  sindicato,  a  professora  Beatriz

Cerqueira, coordenadora, pessoalmente fez questão de recolher as assinaturas de

todos  os  deputados  que  quiseram  assinar  as  emendas.  Se  houver  ainda  algum

deputado que não assinou as emendas, lembro que a professora Beatriz hoje ainda

está  recolhendo  assinaturas  para  que  elas  tenham  o  apoio  do  maior  número  de

deputados tanto da Oposição quando da base do governo.

Falarei sobre as emendas apresentadas pelo sindicato, que já têm a assinatura dos

seguintes deputados: Adalclever Lopes, Adelmo Carneiro Leão, Almir Paraca, André

Quintão,  Carlos  Henrique,  Celinho  do  Sinttrocel,  Durval  Ângelo,  Elismar  Prado,

Gilberto Abramo, Ivair Nogueira, Leonídio Bouças, Maria Tereza Lara, Paulo Guedes,

Paulo Lamac, Pompílio Canavez, Rogério Correia, Sargento Rodrigues, Sávio Souza

Cruz, Tadeu Leite, Tenente Lúcio, Ulysses Gomes, Vanderlei Miranda e Liza Prado.

Então são esses os deputados. Vejam vocês que há deputados, na maioria, do Bloco

Minas sem Censura, mas também deputados da base do governo. Esses deputados
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assinaram as emendas solicitadas pelo Sind-UTE. Depois falarei sobre o mérito de

cada uma dessas emendas. Outros deputados também poderão assiná-las. Se não

todas, poderão assinar algumas das emendas que julgarem factíveis. Vocês verão

que algumas sequer têm impacto financeiro para o governo. Se o deputado da base,

às  vezes,  achar  que  o  impacto  financeiro  não  será  suportável  pelo  governo  do

Estado, em razão do quadro de quebradeira em que se encontra o Estado de Minas

Gerais,  pois  está  falido,  quebrado,  poderá  assinar  outras  emendas.  Acho  que  o

Estado deve fazer opções, e a educação tem que realmente ser prioridade.

Srs. Deputados, Sras. Deputadas, esse projeto de lei chegou aqui após o dia 20 de

outubro. Não me lembro da data exata em que ele chegou à Assembleia Legislativa.

Portanto, ele não chegou aqui a tempo de o reajuste ser concedido em outubro. Estou

falando isso - e falo, penso eu, em nome de todos os deputados e deputadas desta

Casa -, porque há um boato sendo espalhado nas escolas de que o governador não

pagou em outubro o reajuste de 5% e as aplicações do restante que estão no projeto

em razão de os deputados não terem aprovado, em tempo hábil, o projeto de lei.

Então, que fique claro que os deputados não aprovaram o projeto em tempo hábil

porque não havia tempo hábil para aprová-lo. Se ele chegou aqui depois do dia 20 de

outubro,  a  folha  de  pagamento  já  estava  feita,  e  por  mais  que  agilizássemos  a

tramitação do projeto não conseguiríamos aprová-lo em tempo hábil para efetuar o

pagamento. O governo também demorou a colocá-lo na Comissão de Justiça. Digo o

governo  porque  os  projetos  de  lei  aqui  na  Casa  andam  conforme  a  pressa  do

governo.  Não depende dos deputados.  Infelizmente,  a  Casa legislativa funciona a

mando  do  governador  Anastasia.  O  Legislativo  mineiro  tem  cada  vez  menos

autonomia. Para se ter uma ideia, o projeto que acaba com o Fundo de Previdência

dos Servidores, cujos recursos serão gastos para cobrir rombo do governo do Estado,

chegou semana passada e estava na frente, na Comissão de Justiça, do projeto dos

professores, que chegou no mês de outubro. Então, a preferência é acabar com o

Fundo  de  Previdência  dos  Servidores.  Aprovar  os  5%  nunca  foi  prioridade  do

governo.  A votação sendo realizada  muito mais  por  iniciativa  do Sind-UTE e dos

deputados  da oposição,  do  Minas Sem  Censura,  que colocamos esse projeto  na

frente, em todas as comissões, do projeto que acaba com o Fundo de Previdência
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dos Servidores. Então, trabalhamos para ele chegar aqui hoje antes do outro projeto.

Portanto, não houve nenhum procedimento de obstrução em relação a esse projeto a

pedido do Sind-UTE. Então, não fizemos obstrução. O projeto chega hoje graças a

esse acordo para votá-lo, evidentemente, com as emendas que vou ler e que foram

apresentadas.

Faço esse preâmbulo,  portanto,  para  dizer  aos professores que o  governo não

pagou os 5% até agora porque não quis pagar. Faz parte da economia. Tenho dito

nas reuniões das comissões que o governo, para terminar o mandato, está rapando o

tacho onde houver recurso, senão não termina o mandato. E não pode confessar

para o Brasil que Minas está quebrada, que o senador, com seu choque de gestão,

quebrou Minas. Como isso não pode ser dito, o governo tem de rapar o tacho. Onde

houver qualquer centavo, o governo rapa o tacho, para ver se termina o mandato,

para  a  bomba  estourar  em  2015,  depois  das  eleições  presidenciais  em  que  o

governador quer ser candidato, por uma pretensão pessoal, eu diria, uma verdadeira

paranoia desse governador. Então, o tacho vai sendo rapado. Rapa-se o tacho. E faz

parte disso atrasar até o pagamento dos 5%, porque se não pagou em outubro ganha

um dinheirinho ali. É retroativo, mas ganha um dinheirinho referente ao mês em que

deixou de pagar outra coisa. Vai juntando aquele pouquinho, aqueles centavinhos.

Aliás, a Renata Vilhena esteve aqui ontem e isso ficou claro. Ela reclamou mesmo. O

negócio está feio. O Estado está quebrado, Tereza. É uma tristeza. Você estava na

reunião. A secretária saiu daqui até meio atordoada, porque teve de confessar que o

Estado está quebrado.  Por  isso vai  tirar  o dinheiro do fundo dos servidores,  para

gastar  antes  de  o  Estado  quebrar  definitivamente.  E  que  todos  saibam  disso.  É

preciso que ela ganhe um tempo, que é exatamente o tempo da eleição. Então, esses

5%  estão  se  atrasando.  Se  possível,  não  vão  pagar  o  reajuste  em  novembro,

também. Provavelmente, já não vão pagar. Vão deixar para pagar em dezembro ou

em janeiro, porque aí ganham mais R$0,01 para rapar o tacho e tentar concluir  o

período do mandato e das eleições, antes da quebradeira oficial. Quebrado o governo

já está. Mas precisa dizer “Quebrou!”, oficialmente. Está igual a países europeus que

quebraram  e  anunciaram  a  quebradeira  depois,  para  ganhar  alguns  centavos  do

Fundo Monetário Internacional. Minas Gerais está na mesma situação.
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Então, senhores deputados, senhoras deputadas, este projeto trata disso. São os

5%. Concederei um aparte ao deputado Sávio Souza Cruz, mas meu preâmbulo é

este. O projeto não foi votado até agora porque não teve urgência. Aliás, o governo

não pediu urgência. E colocou esse projeto para andar devagar nas comissões.

Apressamos  o  pedido  do  Sind-UTE,  sem  obstrução,  para  não  atrasar  mais  a

aprovação do projeto. E atrasar faz parte da política de rapar o tacho para esconder a

falência do Estado. Depois, vou falar sobre o conteúdo do projeto e das emendas.

Mas, antes disso, vou conceder aparte ao deputado Sávio Souza Cruz, que fez uma

análise  muito  importante  nesses  dias  em  que  discutimos  o  Funpemg.  Ontem,  a

secretária  confessou  o  estado  lamentável  da  quebradeira  de  Minas.  Minas  está

quebrada. O choque de gestão quebrou Minas; Aécio quebrou Minas; o déficit zero é

uma mentira, não existe; o PIB da China virou o PIB da Somália, e Minas Gerais está

no descaminho da ingovernabilidade e da quebradeira.

O deputado Sávio Souza Cruz (em aparte)* - Cumprimento o deputado Rogério

Correia,  agradecendo-lhe  a  concessão  do  aparte  para  que  possa  me  manifestar

sobre a matéria, já que não ficarei até o final desta reunião porque vou participar de

audiência pública da Comissão de Educação, ainda hoje, em Curvelo.

V. Exa. aborda com muita propriedade um pouco do drama que o magistério e os

trabalhadores da educação vivem em Minas Gerais. Eles perderam o direito à carreira

e até ao seu vencimento básico; perderam o direito ao sonho; perderam o direito,

pasmem,  até  à  alimentação.  Essa  é  a  obra  deste  governo.  Em  setembro,  o

governador Anastasia anunciou um reajuste de 5% para quem ganha menos que o

piso.  Embora  anunciado  o  aumento  em  setembro,  um  mês  depois,  no  final  de

outubro,  chega à Casa esse reajuste com o time do reajuste de 5%. O plano do

governador é pagar esses 5% com o dinheiro do próprio servidor - incluídos aí os

trabalhadores  da  educação  -,  que  estava  no  Funpemg.  Ele  mandou  o  projeto

subtraindo,  roubando,  batendo  a  carteira  do  servidor  público  estadual,  pegando

R$3.200.000.000,00 do Funpemg para manter a farsa, para manter a mentira, para

manter o Estado funcionando. Vai jogar no buraco negro do Funfip, ameaçar o futuro

dos servidores, ameaçar o futuro das famílias dos servidores, que não terão direito a

ter garantida  a sua aposentadoria.  Mas nada disso conta,  porque o único projeto
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desse governo é manter as aparências, manter a farsa, a versão fantasiosa, midiática

e propagandística da Minas do choque de gestão, do déficit zero e do PIB da China. A

educação não precisa estar bem na sala de aula desde que esteja bem nas peças

publicitárias;  a  saúde também não precisa  estar  bem desde que esteja bem nas

peças publicitárias. Por isso, não se cumpre o mínimo constitucional nem na saúde,

nem na educação.

Minas Gerais pode ser o único Estado do Sudeste onde a criminalidade aumenta.

Isso não é problema porque,  na propaganda,  tudo vai  bem. Contratam o ator do

Tropa de Elite para falar que está bem. Então, essa é a lógica. O plano de marketing

da  campanha  do  senador  parte  do  pressuposto  de  vender  para  o  País  a  ideia

fantasiosa de que passou por aqui um governante iluminado, um governante infalível,

que sanou tudo e resolveu tudo. Tragicamente, Minas Gerais está condenada a não

poder assumir que tem problemas. Não podendo assumir que tem problemas, não

pode identificá-los e, muito menos, buscar suas soluções.

Mas tentamos, minimamente, melhorar um pouco esse projeto de 5% de reajuste

com as emendas que foram assinadas pelos  deputados mencionados por V. Exa.

Uma  delas  assegura  que  o  piso  estará  garantido  nos  próximos  cálculos  que  o

governo federal fizer do custo por aluno. Então, fica automaticamente reajustado o

piso quando o governo federal o fizer.

O deputado Rogério Correia* - Deputado, reajustar o piso, não, reajustar o subsídio,

porque aqui não há piso.

O deputado Sávio Souza Cruz (em aparte)* - Subsídio para o nível do piso que o

governo recalcular. Ou seja, serão aplicados ao subsídio os mesmos reajustes que o

governo federal vier a aplicar ao piso nacional do magistério.

Uma emenda que assinamos ontem com V. Exa. tem caráter humanitário, porque

permite que os professores possam comer, porque até isso esse governo proibiu. Os

professores  e  os  servidores  da  educação,  as  cantineiras,  os  secretários  -

trabalhadores em geral  da educação -  não podem ter acesso à merenda escolar.

Essa emenda deixa claro que poderão ter acesso à merenda escolar.

Outra emenda propõe que seja reaberta a opção dos servidores sobre se desejam

ficar na carreira básica, no vencimento básico ou no subsídio. Essa emenda tem o
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condão  de  impedir  que  o  governo  fique  para  a  história  como  tendo  traído  os

trabalhadores da educação, tendo mentido aos trabalhadores da educação, a esta

Casa e à população de Minas,  quando, por meio do secretário  Danilo  de Castro,

assinou-se  um  documento  em que  se  assegurava  que  seriam  mantidas  as  duas

possibilidades: a carreira como era, com o vencimento básico, e o novo modelo, isto

é, o subsídio. O projeto de lei que veio para esta Casa, de forma sub-reptícia, não

trouxe  a  opção  e  enfiou  goela  abaixo  dos  servidores  o  subsídio,  que  hoje  tanto

infelicita  os  trabalhadores.  Essas  emendas  não  tornam  bom  o  projeto,  mas,

minimamente,  se  aprovadas,  possibilitarão  alguns  avanços  em  questões  que  são

básicas,  fundamentais  para  os  trabalhadores  da  educação:  o  direito  de  comer,  a

anistia  aos líderes sindicais,  o retorno da opção entre o subsídio e o vencimento

básico  e  o  direito  de  ter  futuros  reajustes  do  piso  salarial  no  subsídio  ou  no

vencimento básico, em caso de esta Casa acolher a emenda que reabre a opção.

Aproveito esta oportunidade para lembrar  aos deputados a dose de maldade,  a

dose de crueldade desse governo para com os servidores públicos. Refiro-me ao

governo Aécio Neves, que continua sendo o governador de fato, porque o governador

Anastasia exerce apenas o papel de representação. É o governador de direito, mas

não tem nas mãos o poder de tomar as decisões, porque isso está completamente

dominado  pela  campanha  do  senador,  que  exerce  esse  poder  simplesmente  em

função do seu projeto eleitoral. Minas não tolera mais isso. Esse projeto está fazendo

com  que  Minas  empobreça,  cresça  menos  que  a  média  do  País,  seja  o  Estado

brasileiro  que  menos  cresce.  Hoje  os  mineiros  são  15%  mais  pobres  que  os

brasileiros  e 50% mais endividados.  Minas Gerais  não tem perspectiva  de futuro,

porque não tem como pagar uma dívida de 100 bilhões. Minas está programada para

quebrar, mas nada disso preocupa o governo Aécio-Anastasia, porque o único projeto

é o eleitoral.

Então, devemos fazer um diagnóstico da situação, deixar os mineiros terem acesso

às informações. Vamos tentar romper a censura que se impôs em Minas Gerais, há

10 anos. Talvez seja o período de censura mais absoluto e mais longo que vivemos

no Estado desde o período militar, mas é uma censura muito pior que a do regime

militar, porque, naquele tempo, se impunha o silêncio e agora se impõe a adesão a
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um projeto de marketing. Os veículos de comunicação do Estado, as grandes rádios,

os grandes jornais sequer comparecem aqui para ver a discussão, sequer registram

que o fundo de aposentadoria dos servidores, que está sendo constituído mês a mês

com recursos retirados dos contracheques dos servidores, está sendo agora roubado

pelo governo do Estado, que, não tendo mais de onde retirar dinheiro, tendo esgotado

todas as fontes de financiamento internacional, nacional e até de agiotas de plantão,

resolveu bater a carteira dos servidores públicos estaduais. Por isso o projeto tramita

de forma tão ágil, a forma que costumo chamar de trâmite Ben Jonson, porque é

rápido e viciado. Tem de ser rápido, porque batedor de carteira sempre bate a carteira

de forma rápida - faz parte do jogo, faz parte do negócio. Se o batedor de carteira

avisar à vítima que vai bater sua carteira, ela vai reagir, chamar a polícia, não sei se a

Polícia Civil ou a Polícia Militar. O governo quer fazer a mesma coisa: sem permitir a

discussão, tutelando toda a imprensa, impedindo que ela noticie que ele vai bater a

carteira do servidor, quer tomar a poupança que o servidor público que ingressou no

Estado a partir de 2002 vem fazendo há 11 anos.

Nós sabemos que parte desse recurso é para pagar o 13º, comprar papel higiênico

para as repartições, que já estão sem cafezinho e sem pagar fornecedores, há dois

meses sem receber. No IML, sequer há reagente para fazer as análises mínimas. O

Estado entrou em bancarrota. Entretanto, tem de manter a farsa, o teatro, porque, se

isso  ficar  claramente  demonstrado  para  o  povo  brasileiro,  em  particular  o  povo

mineiro, trará graves prejuízos à campanha do senador, que, como já disse, é a única

preocupação desse governo.

Conforme já disse, não poderei ficar até o final dos trabalhos por conta da audiência

pública que irá se realizar em Curvelo. Muito obrigado.

O  deputado  Rogério  Correia*  -  Obrigado,  deputado  Sávio  Souza  Cruz.  Depois,

tratarei  desse assunto.  Fico imaginando se a  verdade viesse à  tona.  Pense num

título: “Governo de Minas mete a mão no fundo da previdência para tapar rombo da

falência do Estado”. Já pensou? A campanha do Aécio acaba. Diz-se que Minas vai

bem, que Minas é  o choque,  que a gestão é  um exemplo.  Imaginem este  título:

“Dinheiro do servidor público é retirado do fundo para tapar rombo da falência do

Estado”. Isso é exatamente o que está acontecendo.
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Sr. Presidente, a deputada Liza Prado havia pedido um aparte, mas quero dizer aos

deputados que há uma urgência para que esse projeto e as emendas possam ir para

as comissões e para a aprovação da redação final do projeto anteriormente votado. A

pedido do deputado Adalclever Lopes e com um acordo com o presidente, interrompo

minha  fala  para  aprovarmos  o  projeto,  enviando-o  imediatamente  às  comissões.

Depois, continuarei, pelo art. 70, a explicar o que é o projeto e quais as emendas, já

ganhando tempo para que seja remetido às comissões com a necessária urgência.

Por hora, interrompo a explanação. Depois, retorno à tribuna.

Agradeço às deputadas e aos deputados e peço que permaneçam, mesmo após a

aprovação  da  redação  final,  dada  a  importância  do  assunto  e  das  emendas.

Obrigado.

Questão de Ordem

O deputado Antônio Genaro - Estava ouvindo a ferina língua do deputado Sávio

Souza Cruz. Gostaria que ele prestasse atenção, porque, quando não é bom para

ele, finge que não está escutando. O que V. Exa. descreveu, deputado Sávio Souza

Cruz, é apenas uma partícula do que acontece em nível nacional. Muitas pessoas de

todas as classes foram às ruas protestar até que o PT e sua turma percebessem que

precisam governar de uma maneira certa. Fico impressionado com a forma com que,

durante muitos anos, criticaram, criticaram, criticaram. O PT assume o governo, e a

porcaria fica a mesma; aliás, talvez fique pior. Não sei como não perceberam. Foi

preciso  que  moças,  rapazes,  pessoas  de todas  as  classes  fossem  para  as  ruas

quebrar vidraças. É claro que alguns foram de maneira mais respeitosa. O deputado

Sávio Souza Cruz é uma pessoa que fala macio, que fala mais bonitinho, mas está

enfiando  a  faca  devagarzinho.  Vocês  vão  à  tribuna,  falam,  falam,  falam  dos

problemas  do  Estado,  mas  é  apenas  uma fração do  que  o  governo  do  PT está

fazendo com o Brasil. A presidente Dilma exigiu ser chamada de presidenta. Vocês

sabem por que exigiu que fosse assim chamada? Porque ela foi “estudanta” e outras

antas mais.

O presidente (deputado Ivair Nogueira) - Não há outros oradores inscritos.

-  Vêm à Mesa as Emendas nºs  2 a 9,  que foram publicadas na edição do dia

15/11/2013.
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O presidente - Encerra-se a discussão. A presidência informa ao Plenário que, no

decorrer da discussão, foram apresentadas ao projeto sete emendas do deputado

Adalclever Lopes e outros, que receberam os nºs 2 a 8, e uma do deputado Rogério

Correia e outros, que recebeu o nº 9, e, nos termos do § 2º do art. 188 do Regimento

Interno,  encaminha  as  emendas  com  o  projeto  à  Comissão  de  Fiscalização

Financeira, para parecer.

Discussão e Votação de Pareceres de Redação Final

- A seguir, é submetido a discussão e votação e aprovado o Parecer de Redação

Final do Projeto de Lei nº 4.601/2013 (À sanção.).

O presidente -  Vem à Mesa  requerimento do deputado Rogério Correia em que

solicita  a  palavra  pelo  art.  70  do  Regimento  Interno.  A  presidência  defere  o

requerimento e fixa ao orador o prazo de 60 minutos. Com a palavra, o deputado

Rogério Correia.

O deputado Rogério Correia* - Presidente, devido à alternância de poder, V. Exa.

quase se esqueceu da minha fala. Foi uma cortesia para dispensar os deputados,

pois muitos têm outros afazeres importantes e não poderão escutar as emendas. Fiz

essa cortesia de deixar o projeto ser aprovado primeiro.

Vou continuar o que iniciei, presidente. Esse projeto foi remetido à Comissão de

Fiscalização Financeira, que é a de mérito. Vou solicitar à assessoria da Casa, ao

José Geraldo dar agilidade à sua tramitação, para que possa chegar rapidamente a

essa comissão, e possamos na próxima semana aprovar esse projeto, que trata do

reajuste do salário da educação.

Sr. Presidente, apenas resumindo, fiz uma intervenção inicial e depois um aparte ao

deputado Sávio Souza Cruz, demonstrando que o projeto chegou a esta Casa apenas

no final de outubro e que, portanto, seria impossível, pelo atraso do governo, fazer

com que o reajuste anunciado para outubro pelo governo fosse pago nesse mês. Foi

uma artimanha  do  governador  encaminhar  o  projeto  atrasado,  para  não  pagar  o

reajuste  de  5%  em  outubro,  embora  tenha  prometido  ao  sindicato  fazê-lo.  Mas

atrasou,  pois,  como  expliquei,  ele  está  rapando  o  tacho  para  arrumar  qualquer

centavo para o Estado não falir antes das eleições dos senadores. Atrasar em um ou

dois  meses  prejudica  os  professores,  mas ajuda o  governo  a  rapar  o  tacho e  a
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esconder a quebra do Estado.

Por isso ele chegou só em outubro a esta Casa. Não havia pressa nenhuma. O

Sind-UTE descobriu que o  projeto  estava dormindo em berço  esplêndido aqui  na

Casa  e  que  o  Funpemg estava  indo  embora  rapidamente.  Como diz  o  Sávio,  o

Funpemg está  igual  ao  Ben  Johnson,  rápido  e  viciado.  Para  retirar  o  fundo  dos

servidores,  Paraca  e Elismar,  eles  vão rápido.  “Oba,  dinheiro  do  servidor.  Vamos

gastar, vamos tapar o rombo, vamos surrupiar o dinheiro do fundo.” Aí vão rápido.

Agora, para as professores, deixam aí dormindo em berço esplêndido. Se alguém

desconfiar, põem para a frente. Desconfiamos disso. O Sind-UTE veio e solicitou que

ele  fosse solucionado.  O projeto  chega aqui  hoje sem nenhuma obstrução e nos

apressando.  Se dependesse do governo,  nem  aqui  estaria.  Se dependesse dele,

estaria aqui o Ben Johnson, o projeto do Funpemg, aquele em que o governo mete a

mão.  Ele  mete  a  mão  na  poupança  dos  servidores,  mete  a  mão  no  fundo  dos

servidores.  Isso é o que o governo está fazendo.  Esse veio  rapidamente.  Estava

explicando que esse projeto já chega aqui atrasado.

Pois bem: o que diz esse projeto dos professores? Ele reajusta o subsídio em 5%. A

Marilda está nos assistindo. Mando-lhe um abraço e, por meio dela, estendo meus

cumprimentos aos companheiros do Sind-UTE, à Profa.  Beatriz,  que também está

aqui  conosco. Veja bem o que diz a emenda do projeto: “reajusta o subsídio das

carreiras”. O próprio governador não tem como esconder o fato de que se trata de

subsídio,  não  de  piso  salarial.  Ele  fala  o  seguinte:  “reajusta  o  piso  salarial  dos

professores”. Não existe piso. Reajusta o subsídio das carreiras. O projeto tem de vir

conforme a realidade, não como na propaganda. Na propaganda da Andrea Neves,

vem: “Professores recebem piso salarial maior que o piso brasileiro”. E aí vêm as

professoras abraçar os atores globais. Dá vontade até de ir lá e dar um beijinho nas

atrizes globais. E é aquela alegria toda, os professores felizes, satisfeitos da vida,

todo mundo comemorando com os atores globais a bela educação em Minas, o piso

que é pago acima do piso nacional. E Minas avança. Isso na propaganda. Na hora da

realidade, vem reajuste de 5% como subsídio para os professores. É o que o governo

concede aos professores.

Qual a manobra feita pelo governo para chegar a esse subsídio? Nunca é tarde
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para lembrar que os professores tinham uma carreira  com piso. Como sempre,  o

salário  era  muito  baixo,  mas  era  um  piso  salarial.  Criou-se,  por  meio  de  uma

legislação federal,  pressão de todos os sindicatos, de trabalhadores da educação.

Houve greves e greves, lutas e lutas para um piso nacional da categoria. Esse piso

ainda é muito pequeno, mas é um piso nacional. Quando se diz piso, estabelece-se

que é o piso para uma carreira, ele é o início. A partir do piso, temos na carreira os

avanços, sejam horizontais ou verticais,  conforme tempo de serviço,  promoções e

progressões. E assim vai. A carreira se estabelece a partir de um piso.

Na greve que os professores fizeram de 112 dias, ficou acordado com o governo

que haveria, portanto, a manutenção dessa carreira, por meio de um piso na carreira

estabelecida, e 152 mil professores, ou 153 mil optaram por manter a carreira com o

piso. Terminou a greve com um acordo assinado pelo secretário Danilo de Castro.

Depois, Adalclever Lopes, nosso deputado, me disse - e pude constatar que ele tinha

razão - que a assinatura do Danilo de Castro era igual a um risco na água. V. Exa.

tinha razão. No acordo, havia a assinatura do Danilo de Castro, com a anuência do

governador.  Ele não assinou sozinho.  É bom dizer que a assinatura do Danilo de

Castro tinha a anuência do governador. E foi mesmo como um risco na água. Acabou

a greve, acabou a assinatura. O risco na água sumiu, não valia absolutamente nada.

E ali se impôs aos professores um subsídio. E a imensa maioria dos deputados desta

Casa votou favoravelmente ao término da carreira das professoras e dos professores.

Foi esse o absurdo da história da criação do subsídio, retirando-se a história do piso

e a história da carreira. Agora, chega um reajuste de 5%. O que o governo quis, ao

estabelecer essa ideia de subsídio? Muitas coisas ruins, um saco de maldades estava

colocado ali, com várias maldades, um saco grande, um saco sem fundo de tantas

maldades. Cada hora descobrimos uma maldade que está naquele saco. A primeira

maldade, talvez a mais perversa delas, é que o governo não mais reajusta o salário

dos  trabalhadores  da  educação  conforme  o  reajuste  anual  do  piso  nacional  dos

professores.  Deputado  Elismar  Prado,  o  reajuste  nacional  é  sempre  conforme  o

custo-aluno. Por exemplo, ano passado, o custo-aluno foi reajustado em 22%, que foi

o reajuste do piso. Mas, em Minas, reajustou-se o subsídio em 5%. O governo fala:

“Nós já pagamos o subsídio a mais que o piso; então, não preciso reajustar o piso e



1539
____________________________________________________________________________

vou reajustar a menor e colocar apenas 5% contra 22%”. O que acontece? Achatou

mais ainda o subsídio em relação ao piso.

Neste ano, mais uma vez, o piso vai subir mais de 7%, quase 8%. Aqui, vai subir

apenas 5%; diminui a diferença. Além do subsídio não conter os ganhos da carreira,

já  está  quase  igual  ao  piso.  Essa  é  a  maldade  essencial  do  governo,  que  vai

economizando para rapar o tacho e tentar acabar o seu governo, que já está em fim

de festa,  escondendo a  quebradeira  de Minas Gerais.  Escondendo,  claro,  com a

anuência  da  imprensa,  que,  aliás,  desde  ontem  não  publica  absolutamente  nada

sobre isso. Não vi nenhum título de imprensa nenhuma informando que o governo

está  surrupiando o Fundo da Previdência  dos Servidores para tapar  o buraco do

choque  de  gestão.  Isso  não  sai,  pois  D.  Andrea  Neves  não  deixa.  Os

R$2.500.000.000,00 para ela fazer propaganda e calar a imprensa são sagrados. D.

Andrea, a Goebbels das alterosas, já disse: Governador Anastasia, não mexa no meu

dinheiro da imprensa, esse é sagrado, porque, se o Brasil souber que Minas quebrou,

o  Aécio  acaba.  Não  deixa  saber,  vamos  falar  baixo.  De  preferência,  nem  a  TV

Assembleia  pode  saber  disso.  Se  o  deputado  Elismar  Prado  falar  isso,  vá  a

Uberlândia e diga que é mentira. O deputado Rogério Correia é doido, o deputado

Sávio  Souza  Cruz  é  maluco.  No  Sind-UTE,  há  um  bando  de  aloprados.  Aquela

Beatriz,  coitada, é maluca. Ficam falando mentiras por aí.  Assim funciona a mídia

controlada pelo senador Aécio Neves. E o governador vai lá, tentando chegar ao final

de seu mandato. Aliás, ele deve estar aliviado, faltam apenas três ou quatro meses

para acabar o mandato dele, e vai passar o cargo para o Alberto Pinto Coelho. O

mandato está acabando,  e ele vai  fazendo reforma administrativa. Sobre isso vou

falar  depois.  O  governo  vai  sair  daqui  a  três  meses  e  está  fazendo  reforma

administrativa  para  o  outro  governar.  Vocês  já  viram  isso?  Algum  governador  já

realizou reforma administrativa para o outro? Ele vai sair daqui a três meses e está

fazendo reforma administrativa para rapar o tacho e esconder a falência de Minas.

O deputado Elismar  Prado (em aparte)*  -  Obrigado,  deputado Rogério  Correia.

Parabenizo-o novamente por nossa luta insistente em defesa dos trabalhadores da

educação e de todos os servidores do Estado,  que se encontram, realmente,  em

situação deplorável. Acompanhamos todo esse processo há muito tempo. Eles estão
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há quase quatro  meses de greve,  e todas as  palavras  firmadas deixaram de ser

cumpridas. Já provamos aqui que o piso é vencimento básico, e foi realmente um

golpe nos servidores do Estado quando a lei do subsídio foi aprovada e acabou com

a carreira dos trabalhadores da educação, congelou a carreira, retirou direitos dos

trabalhadores. E viemos aqui, insistentemente, denunciar esse descaso.

Se não fosse o Bloco Minas sem Censura, não teríamos as emendas a esse projeto

que  chega  à  Casa  e  trata  dessa  vergonha  de  reajuste,  uma miséria  perante  as

dificuldades  que  enfrentam  os  trabalhadores  em  educação.  Mas,  se  não fosse  o

Bloco Minas sem Censura, não teríamos as emendas que buscam resgatar o mínimo

de decência, de dignidade nesse procedimento. Apelo a todos os pares, deputados e

deputadas, que votem favoravelmente às emendas que apresentamos, trazidas pelo

Sind-UTE, pelos trabalhadores da educação.

V.  Exa. tem toda a razão ao referir-se à falácia desse governo,  que inventou a

propaganda do choque de gestão, do déficit zero. É um governo que está afundado

em dívidas, falido, que não faz inversão de prioridades, cobra altíssimos impostos da

classe trabalhadora - 42% de ICMS sobre a energia elétrica. Um governo que tentou

não aceitar a aprovação da MP nº 579, que reduziu as tarifas de energia elétrica em

todo o Brasil - o deputado Weliton Prado foi membro da comissão que tratou dessa

matéria, em Brasília. Portanto, estamos vivendo muitas dificuldades.

Falamos  aqui,  inúmeras  vezes,  do  governo  que  não  cumpre  os  mínimos

constitucionais,  não  cumpre  as  exigências  da  Constituição  no  que  tange  aos

investimentos na saúde e na educação.

Deputado Rogério Correia, há pouco tempo, fizemos uma grande mobilização, em

Uberlândia, para proceder à entrega dos kits do Ministério da Agricultura, contendo pá

carregadeira,  retroescavadeira,  caminhão,  máquinas  muito  importantes  para  os

pequenos municípios que, antes do governo Lula e do governo Dilma, não dispunham

de  políticas.  Incluímos  os  pequenos  municípios  no  programa Minha  Casa,  Minha

Vida, além de contemplá-los com o recebimento dos kits, contendo equipamentos que

mudam a sua realidade. Os pequenos municípios são maioria no Estado de Minas

Gerais e no Brasil.

Estivemos  em  Uberlândia  para  mostrar  o  comportamento  antiético  do  governo
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mineiro.  O  senador  Aécio  Neves  tentou  se  aproveitar  da  nossa mobilização  -  84

municípios da região receberam os kits - e marcou reunião para o mesmo dia, a fim

de se encontrar com os nossos prefeitos. Desmarcamos a reunião,  remarcando-a

para o dia seguinte, e ele fez a reunião no dia anterior,  dizendo que a presidenta

Dilma abandonou Minas Gerais, que é de Minas mas abandonou o Estado. Ora, e ele

vive no Rio de Janeiro. A nossa presidente está aqui,  prestando contas do nosso

trabalho.  Enquanto  faziam  críticas  e  discurso  contra  o  nosso trabalho  e  contra  o

nosso  governo,  realizávamos  a  entrega  oficial  de  equipamentos  importantíssimos

para investimentos estratégicos a 84 municípios de toda a Região do Triângulo - isso

está acontecendo em todo o Estado de Minas Gerais. E prefeitos e prefeitas do PSDB

e da base do governo do Estado elogiavam a Presidenta Dilma, dizendo que nunca

viram algo como o que ocorria, pois nunca antes havia acontecido. Eles davam a mão

à palmatória e agradeciam o recebimento dos  kits.  Disseram que os recursos do

Estado não chegavam, e que verbas estavam sendo cortadas em áreas importantes

como saúde, segurança e educação. O governo geralmente gasta muito mais com a

propaganda enganosa na televisão que efetivamente com a execução dos programas

e com políticas públicas.

Deixo aqui o nosso apoio a todos os trabalhadores da educação, às professoras e

professores. Lutaremos para aprovar essas emendas e resgatar a dignidade desses

profissionais tão importantes, mas que, infelizmente, estão sendo maltratados pelo

governo.  Áreas prioritárias  como saúde,  educação,  segurança pública  são as que

mais sofrem com essa política nefasta do governo, que não entende quais são as

prioridades e necessidades do nosso povo. Deixo aqui o nosso registro, dizendo que

acompanharemos a tramitação das emendas, e contamos com o apoio de todos os

deputados para a sua aprovação.

Esta Casa não pode ser simplesmente uma corrente de transmissão do governo do

Estado, não pode falar amém para tudo, necessita ter independência, autonomia, e

deve votar de acordo com a sua consciência e com a vontade do povo, o que está

muito além das disputas ideológicas, partidárias, políticas pois trata-se do interesse

público. Votar a favor da nossa professora, do nosso professor, do trabalhador da

educação  é  uma  questão  de  interesse  público,  e  não  simplesmente  de  disputa
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política.  Portanto,  esperamos  o  apoio  de  todos  e  de  todas  às  emendas  que

apresentamos na defesa dos servidores da educação e dos servidores do Estado.

Obrigado, deputado Rogério Correia, pelo aparte.

O deputado Rogério Correia* - Obrigado, deputado Elismar Prado. V. Exa. tem toda

razão.  O senador,  indo a Uberlândia,  chame-o para  conversar  sobre  o  Funpemg;

pergunte por que ele quebrou Minas e o que fará com o dinheiro do servidor. Como o

Sávio disse, há dois governadores: o de fato e o de direito. O governador de fato está

ordenando que o dinheiro do Funpemg seja gasto para tapar o buraco da falência do

choque de gestão. Já que ele diz que quer conversar, chame-o, então. É difícil ele ir a

Uberlândia de novo. Ele esteve lá?

O deputado Elismar Prado (em aparte)* - Sim.

O  deputado  Rogério  Correia*  -  Que  milagre!  Ele  vive  no  Rio.  Mas,  deputado

Elismar, queria parabenizar V. Exa, sempre na defesa da educação, dos mais pobres,

dos trabalhadores, enfim, do povo mineiro.

Quero falar um pouco sobre as emendas apresentadas ao projeto. Como eu disse,

o projeto concede 5% de reajuste do subsídio - 5% sobre nada é quase zero, não é

Denise? Lecioni, já pensou, 5% do seu salário? Você vai ficar rica. (- Manifestação

nas galerias.) A Dalila está dizendo que aumentou a margem de empréstimo. Com

esses 5%, pode-se pedir emprestado um pouco mais.

Vamos tentar melhorar o projeto com as emendas. Conforme eu disse a vocês, não

são emendas do bloco, foram apresentadas pela categoria por meio do Sind-UTE. A

própria Beatriz Cerqueira foi atrás de todos os deputados solicitando a assinatura.

Para  que  o  povo  mineiro  tenha  conhecimento,  especialmente  os  trabalhadores  e

trabalhadoras da educação, vou reler  os nomes dos deputados que assinaram as

emendas. Os que não assinaram ainda poderão fazê-lo até eu terminar a minha fala...

Parece que não podem mais assinar, mas podem votar e aprová-las. Os deputados

que assinaram as emendas são os seguintes:  Adalclever  Lopes, Adelmo Carneiro

Leão, Almir Paraca, André Quintão, Carlos Henrique,  Celinho do Sinttrocel,  Durval

Ângelo, Elismar Prado, Ivair  Nogueira,  Leonídio Bouças, Liza Prado, Maria Tereza

Lara,  Paulo  Guedes,  Paulo  Lamac,  Pompílio  Canavez,  Rogério  Correia,  Sargento

Rodrigues,  Sávio  Souza  Cruz,  Tadeu  Leite,  Tenente  Lúcio,  Ulysses  Gomes  e
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Vanderlei Miranda. Ao todo, 21 deputados assinaram as emendas. A assessoria está

informando-me que o deputado Tenente Lúcio não assinou. São 20 parlamentares. É

um  bom  começo,  mas,  para  conseguirmos  a  maioria,  precisaremos  explicar  as

emendas a cada um deles, o que quero começar a fazer.

Só mais um esclarecimento.  Hoje qualquer  votação é aberta; acabou a votação

secreta. Toda votação tem de ser feita pelo painel. Terminado o processo, já aparece

o resultado.

Assim que  acaba a  votação,  já  aparece no  painel  o  nome dos  deputados  que

votaram a favor ou contra. É uma forma democrática de a população acompanhar e

depois  divulgar  o  resultado  da  votação  e  fazer  o  tradicional  “carômetro”,  que  é

democrático, que informa que os deputados tiveram tal opinião sobre a educação.

Quando  chegarem  as  eleições,  os  deputados  vão  dizer  que  as  prioridades  da

campanha  são  educação,  saúde  e  segurança.  Será  que  eles  estão  falando  a

verdade?  Aí  vocês  vão  ter  o  “carômetro”,  em  que  o  eleitor  poderá  ver  como  o

deputado se posicionou. Por isso o voto é aberto. Ninguém pode reclamar que o seu

voto será público, porque já é uma definição da Assembleia Legislativa. O carômetro

é democrático. É claro que o carômetro é verdadeiro, aquele que diz qual a posição

de cada deputado.

A primeira emenda é aquela sobre cujo assunto já falei. É o reajuste pelo custo do

aluno. O reajuste, atualmente, em Minas, é feito ao bel-prazer do governador. Ele

determina o reajuste sem nenhuma norma a ser respeitada, do ponto de vista federal.

Mas existe o reajuste do custo do aluno,  que é o reajuste do piso salarial.  Esse

reajuste é anual e terá de ser, com essa emenda, respeitado e acatado em Minas

Gerais.

Dei dois exemplos: o reajuste do piso salarial dos professores no ano passado foi

de 22%. Aqui, o reajuste foi de apenas 5%. Agora, queremos que esse reajuste se dê

no  mesmo  patamar  em  relação  ao  que  é  colocado  nacionalmente.  Em  outras

palavras: reajustou o custo-aluno em 22%, aqui também será de 22%. Neste ano está

sendo reajustado em 7,59%, aqui está sendo em 5%.

Mando um abraço para o Pernambuco, nosso jornalista que está acompanhando a

reunião. Sei que nos jornais maiores não sai nada porque a Andrea não deixa, mas é
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importante que um jornalista,  além da TV Assembleia,  esteja cobrindo as nossas

reuniões. Pernambuco, pode anunciar que o governo está metendo a mão no Fundo

dos  Servidores  de  Previdência.  Os  jornais  não  deram  a  notícia,  mas  vocês,

Pernambuco, podem nos ajudar.

Então, o reajuste será concedido conforme o reajuste nacional, o que evita esse

achatamento  salarial  que  estamos  tendo.  Essa  é  a  primeira  emenda  que

apresentamos.

Temos agora o deputado Antônio Genaro nos ajudando na assinatura. Peço uma

salva de palmas para o deputado, que veio nos ajudar, mesmo tendo divergências.

Não é problema a divergência, o importante é buscarmos a aprovação das emendas.

A segunda emenda - o Sávio Souza Cruz já citou - é o direito de opção. Esse direito

é importante. Vocês se lembram que inicialmente os professores tinham o direito de

optar se queriam subsídio ou piso? Pois bem, o governo, à época, proibiu isso por

meio da lei que aqui foi aprovada. Então, o governo não mais permitiu a opção, ele

enquadrou obrigatoriamente no subsídio.

Isso foi muito ruim porque os professores, em especial os mais antigos, perderam a

condição de ter o piso na carreira e passaram a ter o subsídio, que, para os mais

novos  inicialmente  significou  uma  vantagem,  mas,  para  os  mais  antigos,  foi  um

verdadeiro desastre. Então estamos pedindo a volta do direito de opção. Essa é a

segunda emenda.  A primeira  emenda é  o  reajuste pelo  custo-aluno e  a  segunda

emenda é direito e opção.

A terceira emenda é ainda para corrigir as maldades do governo feitas no saco de

maldades daquele projeto de lei maldito: anistia. Esse projeto está dormindo também

em berço esplêndido lá na Comissão de Justiça. O dinheiro do Funpemg - o governo

raspa o tacho e tira o dinheiro do Funpemg - já está aprovado agora, fiquei sabendo,

na Comissão de Fiscalização. Passou em todas. É o Ben Johnson: rápido e viciado.

Mas o projeto da anistia está dormindo lá na Comissão de Justiça até hoje. É da

greve  de  2011  e  2012,  em  que  os  professores  foram  punidos.  Isso  atrapalha  os

professores nas férias-prêmio, na aposentadoria e em várias questões. Nesse caso, o

governo não deixa o projeto andar -  o deputado Antônio Genaro também assinou

essa  emenda  -  e  permitiremos  que  os  professores  sejam  anistiados  da  greve.
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Agradeço ao deputado Antônio Genaro pela assinatura nesta emenda da anistia. Ela

já foi assinada por 21 deputados. Queremos que os outros deputados da base de

governo sigam o exemplo do Antônio Genaro e venham assinar, além daqueles que já

assinaram. Será um prazer. Já temos os seguintes deputados da base do governo:

Antônio  Genaro,  Sargento  Rodrigues,  Liza  Prado  e  Celinho  do  Sinttrocel.  Esses

deputados da base de governo já assinaram. E não dói assinar. É fácil assinar. É um

apoio importante para os professores.

A quarta emenda é para reajustar a vantagem do tempo de serviço. O projeto do

governo não reajusta a vantagem, que é do tempo de serviço. Essa foi uma outra

maldade que fizeram. Então, o projeto do governo não reajusta para quem tem tempo

de serviço e vai passar a reajustar também a vantagem.

A quinta proposta é garantir a promoção em 2014. Essa é importante, a Beatriz me

explicou sobre ela. Há professores e professoras, trabalhadores da educação, que

têm 10 anos, com pós-graduação e mestrado, mas até hoje recebem por licenciatura

curta. A proposta é que sejam promovidos em janeiro de 2014. Estão há 10 anos sem

promoção. Imaginem, fizeram um esforço danado para fazer o curso para melhorar a

qualidade  das  suas  aulas,  para  melhorar  o  seu  desempenho  na  escola,  foram

incentivados pelo governo,  mas estão esperando a promoção há 10 anos.  Nossa

senhora! É muito sofrimento. Fizeram pós-graduação e mestrado, mas o governo não

reconhece o curso que fizeram. São 10 anos sem promoção. Há professores que

estão há 8 anos, há 5 anos, há 10 anos sem promoção. Fizeram o curso, mas não

foram promovidos.  Estamos  pedindo que  sejam  promovidos  agora  em  janeiro  de

2014. Essa é outra emenda.

A sexta emenda é importante: descongelar a carreira. Quem está me assistindo em

casa talvez não saiba o que é isso. Todos os servidores públicos têm uma carreira,

que considera o tempo de serviço e, também, como expliquei, a promoção. Essa do

tempo  de  serviço  também  está  congelada,  então  o  professor  não  está  tendo  a

promoção.  Ele  congelou  o  salário.  A  carreira  está  congelada.  E  o  reajuste  é

pequenininho, igual ao PIBinho do Aecinho, muito pequenininho. Então, o salário do

professor  está  lá,  congelado.  Tem  que  descongelar  a  carreira  do  professor,  em

especial dos mais antigos, deputado Ivair Nogueira, que já foram prejudicados com os
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subsídios e precisam ter a carreira agora descongelada. Essa é a sexta emenda.

A sétima  emenda  é  a  seguinte:  “O  servidor  ocupante”...  Ah,  deixe-me pegar  o

resumo que a Bia fez, um dever de casa. É difícil guardar tudo. É muita maldade.

Como o  saco de maldades é  grande,  não guardamos tudo.  Está  aqui:  quando o

governo impôs o subsídio - já expliquei aqui como ele fez isso, com aquela assinatura

do pingo na água que o Danilo deu e depois mandou o projeto de lei, obrigando sua

base a votar,  embora isso não seja desculpa, mas o governo tem suas formas de

impor as coisas -, o critério foi a remuneração e a formação. O tempo de serviço já

adquirido  foi  parcelado  até  2015,  mas  isso  só  aconteceu  para  os  professores

especialistas.  O governo não  considerou o tempo de serviço dos  demais  cargos,

portanto,  essa  emenda  fará  com  que  não  apenas  os  professores  especialistas

tenham seu tempo de serviço  contado,  mas também os  outros  trabalhadores  em

educação. Então, são emendas para melhorar o projeto do governo.

Uma outra emenda está assinada por mim e pelo deputado Sávio Souza Cruz - pedi

também a assinatura da Liza  Prado,  que me atendeu.  Ela  tem valor  humanitário,

como diz o deputado Sávio Souza Cruz, pois é para as professoras. Queria que o

telespectador  me escutasse:  essa emenda é para o professor  poder  se alimentar

dentro da escola, pois  ele não pode fazer  uso da alimentação escolar feita  pelas

cantineiras. Nem elas podem comê-la. Às vezes, experimentam escondido, mas, se a

inspetora  escolar  vir,  irá  suspendê-las.  Então,  elas  vão  escondidinhas  lá  e

experimentam. Até as cantineiras fazem isso. Explicarei: as professoras, às vezes,

comem  escondido  na  escola.  A cantineira  coloca  o  prato  naquelas  grades,  e  o

professor  pega e  come escondido,  quando  está  com  muita  fome,  pois  não pode

participar da alimentação escolar dos alunos.

Sabem quanto dinheiro o governo do Estado coloca na alimentação escolar? Estive

no Conselho de Alimentação Escolar,  o CAE, e eles me explicaram. O Vilson é o

presidente,  não  é  Idalina?  Ele  estava  me explicando  que  o  governo  coloca  zero

recurso na alimentação escolar,  nada. Toda a verba vem do governo federal,  e  o

governo  do  Estado,  que  não  gasta  nada,  diz  que  as  professoras  não podem  se

alimentar. Essa é uma maldade. Isso aconteceu depois da greve. Eles alegam que a

lei federal estabelece que o governo só pode alimentar o aluno, mas, na verdade, ela
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estabelece que o governo federal tem de dar o dinheiro do aluno, e ele faz isso. O

governo do Estado, obviamente, tem de dar um pouquinho para complementar, mas

ele  não  o  faz.  Então,  essa  emenda  tem  esta  finalidade:  o  governo  colocar  um

dinheirinho, complementar e deixar as professoras se alimentarem, o que sai muito

mais barato que um vale-alimentação. Mas nem isso está acontecendo, a professora

não está podendo se alimentar na escola.

Você, nosso cidadão ou nossa cidadã mineira, pode pensar que estou exagerando,

mas não estou. O governo Aécio-Anastasia não deixa a professora se alimentar na

escola. Quem já deu aula algum dia na vida, quem já foi aluno sabe muito bem que o

professor dá aulas de manhã, vai almoçar; depois, à tarde; e, às vezes, tem de dar

aulas à noite. Depois do terceiro horário, há um intervalo, às vezes, de 15 minutos ou

20 minutos. O professor já está exaurido, pois já deu três aulas seguidas. Imaginem

isso na sexta-feira. Já fiz muito isso. É sexta-feira à noite, e ainda vêm duas aulas de

matemática. Imaginem, nos dois últimos horários da sexta-feira. O professor já está

exaurido, depois de três aulas, e está lá a alimentação dos alunos.

Não dá tempo de sair de lá e, às vezes, perto da escola não tem local sequer para

se  comer  uma  coxinha.  Além  disso,  o  salário  é  pequeno.  E  a  alimentação  do

professor deveria ser mais saudável. Como não dá tempo, ele se alimenta com a

merenda escolar para aguentar dar duas aulas depois. E isso não pode mais, Ivair

Nogueira. Ele tem de ficar com fome na escola. Isso é maldade. A inspetora escolar

avisa à diretora. Se souber que uma professora comeu na escola, haverá punição,

podendo ela inclusive ser exonerada. Ela foi eleita, mas pode ser exonerada porque

deixou uma professora comer. Já conversei sobre isso com a secretária de Educação,

mas  ela  alega  que está  sem dinheiro  para  complementar  a  alimentação  para  as

professoras.

Renata  Vilhena,  você  esteve  aqui  ontem,  sabemos  que  o  Estado  está  falido,

quebrado, que vocês estão rapando o tacho, mas guarde um dinheirinho para garantir

a alimentação das professoras. Essa emenda é de valor humanitário. Já soube, em

meu gabinete, do caso de uma professora que desmaiou por falta de alimentação.

Imagine uma professora dar duas aulas numa sexta-feira sem se alimentar. Os alunos

já estão nervosos, porque as salas de aula não têm conforto. Muitas escolas não têm
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nem quadra de esporte coberta. Numa sexta-feira, com chuva, os alunos nervosos, e

o professor tem de mantê-los na sala de aula, para dar duas aulas de matemática, e

ainda sem se alimentar, é duro.

Hoje  não  está  fácil  dar  aula.  Há  muita  violência,  porque  muitos  alunos  não

compreendem o papel do professor.  Fiz questão de apresentar essa emenda, que

tem  valor  humanitário.  É  uma  emenda  para  levar  o  governo  do  Estado  a

complementar a alimentação escolar. O governo do Estado paga a alimentação do

preso. Aliás, um preso está custando aos cofres do Estado, no presídio privado de

Ribeirão das Neves, em torno de R$3.300,00. Para quanto está indo o subsídio do

professor com esse aumento de 5%? Para R$1.700,00 ou R$1.800,00? Não dá isso

tudo? Em torno de R$1.400,00, R$1.500,00. Um preso custa para o Estado o salário

de dois professores. O preso tem alimentação, e a professora, não. Este é o Estado

de Minas Gerais.

Apresento emendas para mostrar o que é a Minas do Aécio Neves. Essa é a Minas

real, e não aquela Minas da televisão, aquela Minas da Andrea Neves, a Minas que

abraça  os  atores  globais.  Essa  é  a  Minas  real,  da  professora  que  não  pode  se

alimentar na escola, que ganha menos de R$1.500,00, que sofre na escola pública

sem uma série de requisitos básicos, como uma quadra de esporte coberta ou uma

escola de tempo integral. Essa é a Minas real, a Minas que infelizmente nós estamos

acostumados a ver. Essa é a Minas Gerais do 22º PIB do País, um dos piores, a

Minas  que  não  planeja  seu  desenvolvimento.  A Minas  real  é  a  que  agora  retira

dinheiro  do  fundo  de  previdência  do  servidor  público,  surrupia,  rouba,  subtrai  o

dinheiro  do  servidor  público  e  da  sua previdência  para  pagar  rombos  do maldito

choque de gestão, e isso não pode ser dito. O governo tem de rapar tudo, rapar o

tacho  para  manter  a  mentira  de  que  Minas  não  está  falida.  É  assim  que  está

funcionando o Estado de Minas Gerais, na mentira, para ver se até ano que vem o

Brasil  não descobre que Aécio  quebrou Minas  Gerais.  Mas vai  descobrir.  É  o  2º

Estado mais endividado. Assim é Minas Gerais nos dias de hoje. Esse é o quadro da

realidade. Vem aqui um projeto de 5%.

Fiz questão de fazer hoje a discussão desse projeto. Os professores precisam se

mobilizar em cada município do interior. Procurem os deputados que têm votos nas
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suas cidades e expliquem a eles o quanto essas sete emendas que eu acabei de ler,

com  muita  cautela,  são  importantes.  Se  precisarem,  o  quadro  contendo  essas

emendas  estará  à  disposição  no  site do  Sind-UTE:  www.sindutemg.org.br.  Os

senhores  encontrarão todas  as  emendas  lá,  com o  nome dos  deputados  que  as

assinaram. É importante que façam uma lista dessas emendas para o deputado da

sua cidade, isto é, para o deputado que tem voto na sua cidade, e que peça a ele

para votar favoravelmente a elas. Digam a ele que estão de olho e que pretendem

colocar o resultado das eleições para todo o povo da cidade ver. Só funciona assim.

Se  o  deputado  souber  que  ele  estará  sendo  fiscalizado  no  seu  voto,  e  isso  é

democrático, aí, sim, ele vai compreender.

Isso também vale para os alunos. Façam campanhas com eles. Expliquem a eles e

aos  pais  que  existem  essas  emendas  para  melhorar  um  pouquinho  a  vida  das

professoras. Para que vocês não tenham de fazer greve no ano que vem, é preciso

que essas emendas sejam aprovadas. Não há como não fazer uma greve no ano que

vem, pois o salário é pequenino e não se pode deixar passar a oportunidade do ano

de eleição. É claro que haverá greve. Todo mundo sabe como isso funciona. É o

poder  que o  professor  tem:  paralisar  as  aulas  no  ano eleitoral.  Entretanto,  se os

deputados votarem essas emendas, esse será um bom caminho para que as aulas

funcionem  normalmente  no  ano  que  vem,  já  que  os  professores  estarão  numa

situação melhor.

Conclamo  os  professores,  a  pedido  do  Sind-UTE,  aqui  representado  pela  sua

diretoria  que  está  acompanhando  a  votação,  a  acessarem  o  site,  a  página  do

sindicato, a observarem bastante as emendas e a fazerem um abaixo-assinado nas

escolas.  Posteriormente,  façam-nos o favor  de  remeter  esse abaixo-assinado aos

deputados.  Na  página  da  Assembleia,  consta  o  e-mail oficial  de  cada  gabinete.

Mandem e-mails aos deputados. Essa é a forma democrática de fazerem solicitações

aos deputados. Tenho certeza de que muitos deputados serão sensíveis às nossas

causas. Mas a propaganda precisa ser bem ampla, e ainda há tempo para se fazer

isso. A emenda será publicada, e provavelmente na segunda-feira haverá votação na

Comissão de Fiscalização Financeira. As emendas de 1º turno deverão ser votadas

na  terça-feira,  então  os  professores  terão  de  agir  rápido.  Até  terça-feira,
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procederemos à aprovação das emendas e do projeto de lei.  Ainda dá tempo de

sensibilizar os deputados, mas vocês terão de ser rápidos.

Presidente,  vou  partir  para  a  fase  final  do  meu  discurso.  Além  das  emendas,

gostaria  de  falar  sobre  o  Funpemg.  É  preciso  falar  sobre  o  Funpemg  aqui,  no

Plenário.  Aliás,  já  falamos  sobre  esse  fundo  nas  comissões.  Vejo  que  acaba  de

chegar o representante do Serjusmig. Um abraço aos companheiros do Serjusmig,

que ontem aqui estiveram numa difícil batalha. Aprovamos o projeto dos juízes tão

rápido quanto o Ben Johnson. E agora é a vez do Funpemg. Agora vou falar sobre o

Funpemg, e é bom que o Serjusmig esteja presente.

O Fundo de Previdência do Estado de Minas Gerais - Funpemg - é o fundo de todos

os servidores. Servidores da Assembleia Legislativa, prestem atenção, porque isso

interessa a vocês e também aos servidores do Tribunal de Justiça, da educação, da

saúde, da administração, da fiscalização, de todo o Poder Executivo, do Tribunal de

Contas e do Ministério Público. O governo está metendo as mãos no Funpemg, que é

um fundo do servidor público.  Ele foi criado em 2002,  no governo Itamar Franco,

exatamente a partir da obrigatoriedade de se criar um fundo separado do caixa do

Estado para manter a previdência a longo prazo. Todo o mundo sempre ouviu dizer

que a previdência é deficitária e tem um rombo, deputado Ivair Nogueira.

Não deixe o Minas sem Censura ficar falando isso na TV Assembleia, não. Corta!

Corta a TV! Não tem jeito, não? Interferência da luz solar. Arruma algum jeito. Corta

lá! Se o deputado falar, deixe ele falando sozinho também, falando para as traças,

para as baratas. De preferência, que ninguém escute. É assim. É esse o recado do

Aécio Neves para a Andrea e para o Anastasia. Minas Gerais está falida, quebrada

pelo choque de gestão. O famoso choque de gestão. Cadê o déficit zero? Minas vai

bem. Minas avança. Déficit zero. PIB da China. Cadê o PIB da China? Virou o PIB da

Somália.  Cadê  o  déficit  zero?  Rombo!  Rapem  o  tacho  e  peguem  o  dinheiro  do

servidor público, porque o déficit agora está enorme, e não conseguimos esconder

isso. É zero coisa nenhuma! É um superdéficit! Superdéficit é o que temos em Minas

Gerais. Cadê o déficit zero? Cadê o PIB da China? Não existem. E o servidor público

vai pagando o pato, e a sua poupança vai sendo retirada. Em outras palavras, estão

metendo a mão na poupança do servidor público, que é o seu fundo de previdência,
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aquele que lhe daria tranquilidade para se aposentar.

Então,  os  servidores  da  Assembleia  já  nos  procuram  nos  cantos,  também

preocupados. “Será que vai ter dinheiro pelo menos para continuar pagando nosso

salário?”  Por  enquanto,  vai.  Por  enquanto,  vai.  Mas é uma bomba a estourar  no

próximo governo.  Aí,  quando o próximo governo estiver  apertado,  os  tucanos vão

estar aqui, em oposição, porque não vão ganhar o governo do Estado nessa situação.

Aí  vão  dizer:  “Está  vendo?  A culpa  é  do  governador  de  agora.  A  culpa  é  do

governador. Olhem como o Estado está. Está quebrado. É assim que funciona. Mas

têm de esconder. Então, até outubro têm de esconder tudo. Rapam o tacho; pegam

tudo o que der. Deixam tudo endividado. É fim de festa. Pegam os salgadinhos todos.

Pegam os doces também. Levam tudo. Deixam o Estado quebrado. Azar do próximo.

Estou alertando. O povo mineiro precisa saber disso. Esse é um fato real que está

acontecendo.

E  ontem  conseguimos  trazer  a  secretária  aqui,  depois  de  muito  custo.  Veio  a

secretária Renata Vilhena. Aliás, quero cumprimentá-la, sempre muito simpática. Veio

à Assembleia, para dar as explicações sobre por que quer o dinheiro do Funpemg.

Então, escutamos a secretária, com muita atenção. E os sindicatos puderam entrar

na sala. Depois de muita luta, entraram na sala e falaram também. Olha, não resta

dúvida. A secretária deixou muito claro; o problema é que o Estado está em situação

completamente difícil. Não há dinheiro para nada. Segundo ela, o 13º está garantido.

Isso ela falou ontem. O fim do ano está garantido. Mas ela precisa do dinheiro do

Funpemg, porque a situação do Estado é delicada. Ela não falou “delicada”. Ela falou:

“é muito séria”. Ela disse que é culpa da Dilma, do Lula, da crise internacional, essas

coisas. Tucano é assim: quando o negócio vai mal, a culpa é dos outros. O problema

é que Minas Gerais não tem a desculpa de a culpa ser dos outros, porque é o 22º pior

Estado.  Então,  não  são  todos  os  estados  que  estão  assim.  Não  é  verdade.  Os

estados não estão metendo a mão no fundo dos servidores. Só aqui  em Minas é

dessa forma.

É fácil explicar por que Minas está desse jeito. É porque, durante todo esse tempo

em que os tucanos governaram Minas, eles o fizeram sob o olhar neoliberal. O que o

presidente Lula fez quando ganhou a eleição? Ele passou a fomentar o mercado
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interno; distribuiu renda; fez o Bolsa Família e por meio desse programa, uma série

de programas sociais; colocou recursos na mão dos mais pobres; aumentou o salário

mínimo anualmente;  criou  e  gerou  emprego  e  renda.  Com  isso,  apesar  da  crise

internacional,  a  economia  brasileira  se  manteve,  claro  que  muito  aquém  do  que

gostaríamos, porque a crise internacional é séria. Mas o Brasil não faliu, não quebrou,

nem vai quebrar, porque tem uma economia em andamento, uma economia que está

girando. Aliás, as notícias são boas, diferentemente do que dizem os tucanos. Houve

um aumento do crescimento, das atividades no comércio, e a indústria também está

crescendo. O Brasil não entrou, como a Europa, em recessão econômica. Se entrar

em recessão econômica, será um problema. Mas a receita neoliberal é sempre a

recessão.

Explicava  isso  ontem  na  comissão,  em  uma delas,  em  que  fazia  obstrução.  A

receita neoliberal é a recessão. Essa Troika, os banqueiros determinam uma política

de recessão econômica em que o desemprego é a marca mais profunda, e, a partir

desse aperto do cinto, com a miséria do povo, recupera-se o capitalismo. Sempre que

há crise no capitalismo, a receita neoliberal é apertar os trabalhadores. No Brasil e na

América Latina, a política dos governos populares foi outra. Em vez de se apertar o

cinto e de se fazer a crise estourar nas costas dos trabalhadores, foram dadas aos

trabalhadores condições de aquecer o mercado interno: diminui-se a margem de lucro

dos  empresários  e,  a  partir  daí,  consegue-se  fazer  que  a  economia  não  fique

estagnada. Essa foi a receita do Lula e da Dilma. Mas em Minas Gerais o governo

neoliberal não quis aplicar essa receita, não fez um planejamento de desenvolvimento

do Estado de Minas Gerais de modo a aquecer a economia do Estado. Vou dar um

exemplo: o projeto de lei do deputado Celinho do Sinttrocel, do qual sou coautor, que

estabelece  um  salário  mínimo  em  Minas  Gerais  maior  do  que  o  salário  mínimo

nacional, porque Minas é mais potente. Com isso, seriam trazidos mais recursos para

Minas Gerais, aquecendo o nosso mercado interno. Esse é um exemplo. Segundo

exemplo. O governo federal tem muito recurso para o programa de crédito para a

agricultura  familiar.  Se  o  governo  de  Minas  ajudasse  no  programa  de  crédito,

teríamos recursos vindos dos bancos para Minas Gerais, aquecendo a economia nos

pequenos municípios, o que gera mais ICMS, mais receita, portanto, o Estado não iria
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para o buraco como está indo. Mas aqui a regra foi a recessão.

A regra do governo do Estado de fazer a recessão, evidentemente, inclui apertar o

cinto dos trabalhadores e ficar esperando que a exportação do minério faça com que

Minas Gerais tenha os recursos e o aumento nas contas de luz. Como a conta de luz

baixou, o ICMS mineiro baixou. O Aécio não queria baixar a conta de luz, porque

Minas depende do ICMS da conta de luz, que é o mais alto do País. Como baixou a

conta de luz e o minério caiu de preço internacionalmente, Minas Gerais  liquidou

grande parte da sua arrecadação. Essa é a origem da crise de Minas. Não tem nada

a ver com a chamada crise internacional, porque tinham outras opções. Não vamos

exagerar:  claro  que  tem  a  ver  com  a  crise  internacional  por  causa  do  preço  do

minério, mas havia outras opções que não apenas apostar nas comodities do minério.

Deputado Ivair Nogueira, foi este o problema: anos e anos de tucanos no governo,

com o programa recessivo, sem entender que era necessário investir em Minas para

o  crescimento  do  Estado.  Isso  fez  Minas  crescer  menos  que  o  Brasil.  Então,  o

Nordeste cresceu muito mais do que o Brasil.  A situação no Nordeste está muito

melhor  do  que  aqui,  porque  os  governadores  apostaram  no  desenvolvimento  do

Estado, apostaram em dividir  renda, em aumentar os salários e os empregos dos

trabalhadores.

Sr. Presidente, termino por aqui. Espero que tenha ficado claro tanto um projeto

quanto o outro. Um deles é o projeto dos professores, que são esses 5%, em que

pedimos  a  aprovação  das  emendas  e  grande  mobilização  dos  professores,

principalmente no interior, na base dos deputados. Se vocês pegarem 80 cidades em

Minas, verão que cada deputado tem uma cidade-polo em que tem mais influência.

Nessa  cidade-polo,  façam  uma  ampla  campanha  até  terça-feira  em  favor  das

emendas;  vai  surtir  efeito  aqui,  na  terça-feira.  A mesma coisa  pode  ser  dita  em

relação ao Funpemg. Expliquem também que não vão permitir que o governador e o

governo de Minas peguem o dinheiro de vocês e de todos os servidores públicos de

Minas Gerais.  Mobilizem-se, porque, sem ser nesta semana, na outra, vai chegar

aqui, por ordem do governo, a raspagem final do tacho, o que resta lá, os últimos

centavos do servidor público para o governo fingir  que não existe crise em Minas

Gerais.
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A verdade é esta: Aécio quebrou Minas, Minas está quebrada por causa do maldito

choque de gestão. Muito obrigado.

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.

* - Sem revisão do orador.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

OFÍCIO

Da  Irmã  Lucyla  Junqueira  Carneiro,  diretora-geral  da  Escola  de  Enfermagem

Wenceslau Braz, agradecendo manifestação de aplauso formulada por esta Casa em

atenção a requerimento do deputado Ulysses Gomes,  pela  inclusão dessa escola

entre as melhores universidades do País.

EMENDAS AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 53/2013

EMENDA N° 4

Dê-se ao inciso II do § 1° do art. 12 a seguinte redação:

“Art. 12 - (…)

§ 1º - (...)

II  -  gestão por  entidade autorizada e  credenciada:  as  aplicações realizadas por

intermédio de instituição financeira pública.”.

Sala das Reuniões, 21 de novembro de 2013.

Sávio Souza Cruz

EMENDA N° 5

Dê-se ao inciso I do parágrafo único do art. 5° a seguinte redação:

“Art. 5° - (...)

Parágrafo único - (...)

I - submissão à legislação federal sobre licitações e contratos administrativos.”.

Sala das Reuniões, 21 de novembro de 2013.

Sávio Souza Cruz
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EMENDA N° 6

Acrescente-se o seguinte artigo onde convier:

“Art.  ...  -  A PREVCOM-MG aplicará  seus  recursos,  conforme  estabelecido  pelo

Conselho Monetário Nacional.”.

Sala das Reuniões, 21 de novembro de 2013.

Sávio Souza Cruz

EMENDA Nº 7

Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:

Art. ... - Aplica-se o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral

de  previdência  social  às  aposentadorias  e  às  pensões  a  serem  concedidas  pelo

regime  de  previdência  da  União  de  que  trata  o  art.  40  da  Constituição  Federal,

observado o disposto na Lei nº 10.887, de 18 de junho de 2004, aos servidores e

membros referidos no  caput do  art. 1º desta lei que tiverem ingressado no serviço

público:

I - a partir do início da vigência do regime de previdência complementar de que trata

o art. 1º desta lei, independentemente de sua adesão ao plano de benefícios;

II - até a data anterior ao início da vigência do regime de previdência complementar

de que trata o art.  1º desta lei, e nele tenham permanecido sem perda do vínculo

efetivo, e que exerçam a opção prevista no § 16 do art. 40 da Constituição Federal.

§ 1º - É assegurado aos servidores e aos membros referidos no inciso II do caput

deste artigo o direito a um benefício especial calculado com base nas contribuições

recolhidas ao regime de previdência da União, dos estados, do Distrito Federal ou

dos  municípios  de  que  trata  o  art.  40  da  Constituição  Federal,  observada  a

sistemática  estabelecida  nos  §§  2º  a  3º  deste  artigo  e  o  direito  à  compensação

financeira de que trata o § 9º do art. 201 da Constituição Federal, nos termos da lei.

§ 2º - O benefício especial será equivalente à diferença entre a média aritmética

simples  das  maiores  remunerações  anteriores  à  data  de  mudança  do  regime,

utilizadas como base para as contribuições do servidor ao regime de previdência da

União, dos estados, do Distrito Federal ou dos municípios, atualizadas pelo índice

Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA -, divulgado pela Fundação Instituto

Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE -, ou outro índice que venha a substituí-lo,
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correspondentes a 80% (oitenta por cento) de todo o período contributivo desde a

competência julho de 1994 ou desde a do início da contribuição, se posterior àquela

competência,  e  o  limite  máximo  a  que  se  refere  o  caput deste  artigo,  na  forma

regulamentada pelo Poder Executivo, multiplicada pelo fator de conversão.

§ 3º - O fator de conversão de que trata o § 2º deste artigo, cujo resultado é limitado

ao máximo de 1 (um), será calculado mediante a aplicação da seguinte fórmula FC =

Tc/Tt,  onde  FC =  fator  de  conversão;  Tc  =  quantidade  de  contribuições  mensais

efetuadas  para  o  regime  de  previdência  da  União  de  que  trata  o  art.  40  da

Constituição Federal,  efetivamente  pagas  pelo  servidor  titular  de  cargo efetivo  da

União ou por  membro do Poder  Judiciário,  do Tribunal  de Contas e do Ministério

Público da União até a data da opção;  Tt = 455, quando servidor titular de cargo

efetivo  da  União  ou  membro  do  Poder  Judiciário,  do  Tribunal  de  Contas  e  do

Ministério Público da União, se homem, nos termos da alínea "a" do inciso III do art.

40  da  Constituição Federal;  Tt = 390,  quando servidor  titular  de cargo efetivo da

União ou membro do Poder Judiciário, do Tribunal de Contas e do Ministério Público

da União, se mulher, ou professor de educação infantil e do ensino fundamental, nos

termos do § 5º  do art.  40 da Constituição Federal,  se homem; Tt = 325,  quando

servidor  titular  de  cargo efetivo  da  União  de  professor  de  educação infantil  e  do

ensino fundamental, nos termos do § 5º do art. 40 da Constituição Federal, se mulher.

§ 4º - O fator de conversão será ajustado pelo órgão competente para a concessão

do benefício quando, nos termos das respectivas leis complementares, o tempo de

contribuição exigido para concessão da aposentadoria de servidor com deficiência, ou

que exerça atividade de risco, ou cujas atividades sejam exercidas sob condições

especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, for inferior ao Tt de que

trata o § 3º.

§ 5º - O benefício especial será pago pelo órgão competente da União, por ocasião

da concessão de aposentadoria,  inclusive por invalidez, ou pensão por morte pelo

regime  próprio  de  previdência  da  União,  de  que  trata  o  art.  40  da  Constituição

Federal, enquanto perdurar o benefício pago por esse regime, inclusive junto com a

gratificação natalina.

§ 6º - O benefício especial calculado será atualizado pelo mesmo índice aplicável
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ao benefício de aposentadoria ou pensão mantido pelo regime geral de previdência

social.

§ 7º - O prazo para a opção de que trata o inciso II  do caput deste artigo será de

vinte e quatro meses contados a partir do início da vigência do regime de previdência

complementar instituído no caput do art. 1º desta lei.

§ 8º -  O  exercício da opção a que se refere o inciso  II  do  caput é irrevogável e

irretratável, não sendo devida pela União e por suas autarquias e fundações públicas

qualquer contrapartida referente ao valor dos descontos já efetuados sobre a base de

contribuição acima do limite previsto no caput deste artigo.

Sala das Reuniões, 21 de novembro de 2013.

Sávio Souza Cruz

SUBSTITUTIVO N° 1 AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 54/2013

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 dá outras providências.

Art.  1°  -  A  extinção  do  Fundo  de  Previdência  do  Estado  de  Minas  Gerais  -

FUNPEMG -, instituído pela Lei Complementar n° 64, de 25 de março de 2002, será

precedida  de  plebiscito  entre  a  totalidade  dos  contribuintes  do  IPSEMG,  a  ser

realizado no prazo de cento e oitenta dias a contar da publicação desta lei.

Art. 2° - Fica revogado o art. 1° da Lei Complementar n° 128, de 1º de novembro de

2013.

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

Sala das Reuniões, 21 de novembro de 2013.

Sávio Souza Cruz

EMENDAS AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 54/2013

EMENDA Nº 3

Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:

“Art. …. - O FUNFIP:

I  -  aplicará  seus  recursos,  conforme  estabelecido  pelo  Conselho  Monetário

Nacional;

II - avaliará os bens, direitos e ativos de qualquer natureza integrados ao fundo, em
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conformidade com a Lei Federal n° 4.320, de 17 de março de 1964, e as alterações

subsequentes;

III - administrará e pagará os benefícios de sua competência;

IV  - dará ao segurado, individual ou coletivamente, pleno acesso às informações

relativas à gestão do regime.”.

Sala das Reuniões, 21 de novembro de 2013.

Paulo Guedes

EMENDA Nº 4

Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:

“Art. … - Acrescente-se à Lei Complementar n° 64, de 25/3/2002, o seguinte art.

49A:

'Art.  49  A  -  O  Conselho  de  Administração  é  o  órgão  de  gerenciamento,

normatização e deliberação superior do FUNFIP.

§ 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° - Compõem o Conselho de Administração:

I - o Presidente do IPSEMG, que o presidirá;

II - um representante da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão;

III - um representante da Assembleia Legislativa;

IV - um representante do Tribunal de Justiça;

V - um representante do Ministério Público;

VI - um representante do Tribunal de Contas;

VII - um representante do servidor ativo do Poder Executivo;

VIII - um representante do servidor inativo do Poder Executivo;

IX - um representante do servidor da Assembleia Legislativa;

X - um representante do servidor do Poder Judiciário;

XI - um representante do servidor do Ministério Público;

XII - um representante do servidor do Tribunal de Contas.

XIII - um representante da Defensoria Pública.
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§ 3° - Os membros do Conselho de Administração são nomeados para mandato de

quatro anos, permitida uma recondução.

§ 4° - Os membros a que se referem os incisos VII, VIII, IX, X, XI e XII do § 2° deste

artigo são escolhidos pelo Governador do Estado, a partir de lista tríplice elaborada

pelas entidades representativas dos servidores públicos estaduais.

§  5°  -  O  Conselho  de  Administração  reunir-se-á,  mensalmente,  em  reuniões

ordinárias  e,  extraordinariamente,  quando  convocado  por  seu  Presidente  ou  a

requerimento de um terço de seus membros.'.”.

Sala das Reuniões, 21 de novembro de 2013.

Paulo Guedes

EMENDA Nº 5

Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:

“Art. … - O Conselho Fiscal é o órgão de fiscalização e controle interno do FUNFIP,

cabendo-lhe  examinar  as  contas  do  fundo  e  emitir  parecer  sobre  a  proposta

orçamentária,  a  administração  dos  recursos  financeiros  e  as  contas  dos

administradores.

§  l°  -  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,

administração, economia, finanças, contabilidade, atuária ou direito.

§ 2° - Compõem o Conselho Fiscal:

I - o Secretário de Estado da Fazenda, que o presidirá;

II - um representante da Secretaria de Estado de Fazenda;

III - um representante da Assembleia Legislativa;

IV - um representante do Poder Judiciário;

V - um representante do Ministério Público;

VI - um representante do servidor ativo do Poder Executivo;

VII - um representante do servidor inativo do Poder Executivo;

VIII - um representante do servidor da Assembleia Legislativa;

IX - um representante do servidor do Poder Judiciário;

X - um representante do servidor do Ministério Público;
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XI - um representante do Tribunal de Contas do Estado;

XII - um representante do servidor do Tribunal de Contas do Estado;

XIII - um representante da Defensoria Pública.

§ 3° - Os membros do Conselho Fiscal são nomeados para mandato de dois anos,

permitida uma recondução.

§ 4° - Os membros a que se referem os incisos VI, VII, X e XII do § 2° deste artigo

são escolhidos pelo Governador do Estado, a partir de lista tríplice elaborada pelas

entidades representativas dos servidores públicos estaduais.

§ 5° - O Conselho Fiscal reunir-se-á, trimestralmente, em reuniões ordinárias ou,

extraordinariamente, mediante convocação do Conselho de Administração.

§ 6° - O Presidente do Conselho Fiscal terá, além do próprio voto, o de qualidade.”.

Sala das Reuniões, 21 de novembro de 2013.

Paulo Guedes

EMENDA Nº 6

Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:

“Art. ... - O Conselho Fiscal é o órgão de fiscalização e controle interno do FUNPIP,

cabendo-lhe  examinar  as  contas  do  fundo  e  emitir  parecer  sobre  a  proposta

orçamentaria,  a  administração  dos  recursos  financeiros  e  as  contas  dos

administradores.

§  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,

administração, economia, finanças, contabilidade, atuária ou direito.

§ 2° - Compõem o Conselho Fiscal:

I - o Secretário de Estado da Fazenda, que o presidirá;

II - um representante da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão;

III - um representante da Assembleia Legislativa;

IV - um representante do Poder Judiciário;

V - um representante do Ministério Público;

VI - um representante do servidor ativo do Poder Executivo;

VII - um representante do servidor inativo do Poder Executivo;
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VIII - um representante do servidor da Assembleia Legislativa;

IX - um representante do servidor do Poder Judiciário;

X - um representante do servidor do Ministério Público;

XI - um representante do Tribunal de Contas do Estado;

XII - um representante do servidor do Tribunal de Contas do Estado;

XIII - um representante da Defensoria Pública.

§ 3° - Os membros do Conselho Fiscal são nomeados para mandato de dois anos,

permitida uma recondução.

§ 4° - Os membros a que se referem os incisos VI, VII, X e XII do § 2° deste artigo

são escolhidos pelo Governador do Estado, a partir de lista tríplice elaborada pelas

entidades representativas dos servidores públicos estaduais.

§ 5º - O Conselho Fiscal reunir-se-á, trimestralmente, em reuniões ordinárias ou,

extraordinariamente, mediante convocação do Conselho de Administração.

§ 6° - O Presidente do Conselho Fiscal terá, além do próprio voto, o de qualidade.”.

Sala das Reuniões, 21 de novembro de 2013.

Paulo Guedes

EMENDA Nº 7

Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:

“Art. ... - Integram a estrutura administrativa superior do FUNFIP:

I - o Conselho de Administração;

II - o Conselho Fiscal.”.

Sala das Reuniões, 21 de novembro de 2013.

Paulo Guedes

EMENDA Nº 8

Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:

“Art. ... - O § 2º do art. 1º da Lei Complementar nº 77, de 13 de janeiro de 2004,

passa a vigorar com a seguinte redação:

'Art. 1º - (...)

§  2º  -  O  grupo  coordenador  do  FUNFIP  é  constituído  por  representantes  da

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, da Secretaria de Estado de Saúde,

da Secretaria de Estado de Fazenda e do IPSEMG.'.”.
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Sala das Reuniões, 21 de novembro de 2013.

Paulo Guedes

EMENDA Nº 9

Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:

“Art.  … -  Os  membros  efetivos  e  suplentes  dos  Conselhos de  Administração e

Fiscal são nomeados pelo governador do Estado, por indicação dos órgãos e das

entidades cujos representantes os integram, observado o disposto no § 4° do art. 62 e

no § 4° do art. 63.

Parágrafo único - As decisões dos Conselhos serão tomadas por maioria simples,

presentes dois terços de seus membros.”.

Sala das Reuniões, 21 de novembro de 2013.

Paulo Guedes

EMENDA Nº 10

Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:

“Art. ... - Além de sua prestação de contas geral, componente das contas anuais do

Poder  Executivo,  o  FUNFIP encaminhará,  anualmente,  ao  Tribunal  de  Contas  do

Estado,  sessenta  dias  após  o  encerramento  do  exercício,  relatório  de  avaliação

atuarial do Fundo.

Parágrafo único -  O Tribunal de Contas do Estado emitirá  parecer em separado

sobre  balanço  e  os  relatórios  atuariais  do  FUNFIP,  encaminhando-os,  com  suas

conclusões, à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais.”.

Sala das Reuniões, 21 de novembro de 2013.

Paulo Guedes

EMENDA Nº 11

Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:

“Art. ... - Aplica-se aos gestores, ordenadores de despesas e membros do Conselho

de  Administração  e  do  Conselho  Fiscal  do  Fundo  Financeiro  de  Previdência  do

Estado de Minas Gerais - FUNPIP - o disposto no art. 8° da Lei Federal n° 9.717, de

27 de novembro de 1998.”.

Sala das Reuniões, 21 de novembro de 2013.

Paulo Guedes
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EMENDA Nº 12

Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:

“Art. ... - É vedado ao FUNFIP o uso dos recursos do fundo para a prestação de

fiança, aval, aceite ou qualquer forma de coobrigação, bem como para empréstimos

de  qualquer  natureza,  inclusive  à  União,  aos  Estados,  ao  Distrito  Federal  e  aos

municípios, a entidade da administração indireta e a segurada do regime de que trata

esta lei complementar.”.

Sala das Reuniões, 21 de novembro de 2013.

Paulo Guedes

EMENDA Nº 13

Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:

“Art. ... - É vedada a participação, como membro efetivo ou como suplente, em mais

de um dos Conselhos a que se refere esta lei complementar, antes de transcorridos

dois anos do término do mandato anterior.

Parágrafo único - Excetuam-se do disposto no caput deste artigo os membros natos

dos Conselhos.”.

Sala das Reuniões, 21 de novembro de 2013.

Paulo Guedes

EMENDA Nº 14

Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:

“Art. ... - O § 2º do art. 1º da Lei Complementar nº 77, de 13 de janeiro de 2004,

passa a vigorar com a seguinte redação:

'Art. 1º - (...)

§  2º  -  O  grupo  coordenador  do  FUNFIP  é  constituído  por  representantes  da

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, da Secretaria de Estado de Saúde,

da Secretaria de Estado de Fazenda, do IPSEMG e do Ministério Público do Estado

de Minas Gerais.'.”.

Sala das Reuniões, 21 de novembro de 2013.

Paulo Guedes

EMENDA Nº 15

Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:



1564
____________________________________________________________________________

“Art. ... - O § 2º do art. 1º da Lei Complementar nº 77, de 13 de janeiro de 2004,

passa a vigorar com a seguinte redação:

'Art. 1º - (...)

§  2º  -  O  grupo  coordenador  do  FUNFIP  é  constituído  por  representantes  da

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, da Secretaria de Estado de Saúde,

da Secretaria de Estado de Fazenda, do IPSEMG e do Tribunal de Contas do Estado

de Minas Gerais.'.”.

Sala das Reuniões, 21 de novembro de 2013.

Paulo Guedes

EMENDA Nº 16

Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:

“Art. ... - O § 2º do art. 1º da Lei Complementar nº 77, de 13 de janeiro de 2004,

passa a vigorar com a seguinte redação:

'Art. 1º - (...)

§  2º  -  O  grupo  coordenador  do  FUNFIP  é  constituído  por  representantes  da

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, da Secretaria de Estado de Saúde,

da Secretaria de Estado de Fazenda, do IPSEMG e do Tribunal de Justiça do Estado

de Minas Gerais.'.”.

Sala das Reuniões, 21 de novembro de 2013.

Paulo Guedes

EMENDA Nº 17

Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:

“Art. ... - O § 2º do art. 1º da Lei Complementar nº 77, de 13 de janeiro de 2004,

passa a vigorar com a seguinte redação:

'Art. 1º - (...)

§  2º  -  O  grupo  coordenador  do  FUNFIP  é  constituído  por  representantes  da

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, da Secretaria de Estado de Saúde,

da Secretaria de Estado de Fazenda, do IPSEMG e da Defensoria Pública do Estado

de Minas Gerais.'.”.

Sala das Reuniões, 21 de novembro de 2013.

Paulo Guedes
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EMENDA Nº 18

Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:

“Art. ... - O § 2º do art. 1º da Lei Complementar nº 77, de 13 de janeiro de 2004,

passa a vigorar com a seguinte redação:

'Art. 1º - (...)

§  2º  -  O  grupo  coordenador  do  FUNFIP  é  constituído  por  representantes  da

Secretaria  de  Estado  de  Planejamento  e  Gestão,  da  Secretaria  de  Estado  de

Fazenda, do IPSEMG, do Tribunal de Justiça, do Ministério Público, da Defensoria

Pública, e do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais.'.”.

Sala das Reuniões, 21 de novembro de 2013.

Paulo Guedes

EMENDA Nº 19

Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:

“Art. ... - O § 2º do art. 1º da Lei Complementar nº 77, de 13 de janeiro de 2004,

passa a vigorar com a seguinte redação:

'Art. 1º - (...)

§  2º  -  O  grupo  coordenador  do  FUNFIP  é  constituído  por  representantes  da

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, do IPSEMG, do Tribunal de Justiça,

do Ministério Público da Defensoria Pública, e do Tribunal de Contas do Estado de

Minas Gerais.'.”.

Sala das Reuniões, 21 de novembro de 2013.

Paulo Guedes

EMENDA Nº 20

Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:

“Art. ... - O § 2º do art. 1º da Lei Complementar nº 77, de 13 de janeiro de 2004,

passa a vigorar com a seguinte redação:

'Art. 1º - (...)

§  2º  -  O  grupo  coordenador  do  FUNFIP  é  constituído  por  representantes  da

Secretaria de Estado de Fazenda, do IPSEMG, do Tribunal de Justiça, do Ministério

Público, da Defensoria Pública e do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais.'.”.

Sala das Reuniões, 21 de novembro de 2013.
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Paulo Guedes

EMENDA Nº 21

Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:

“Art. ... - O § 2º do art. 1º da Lei Complementar nº 77, de 13 de janeiro de 2004,

passa a vigorar com a seguinte redação:

'Art. 1º - (...)

§  2º  -  O  grupo  coordenador  do  FUNFIP  é  constituído  por  representantes  da

Secretaria de Estado de Fazenda, do IPSEMG, do Tribunal de Justiça, do Ministério

Público, da Defensoria Pública, da Assembleia Legislativa e do Tribunal de Contas do

Estado de Minas Gerais.'.”.

Sala das Reuniões, 21 de novembro de 2013.

Paulo Guedes

EMENDA Nº 22

Dê-se ao § 4° do art. 1° a seguinte redação:

Art. 1º - (...)

§  4°  -  O  saldo  apurado  deverá  ser  destinado  ao  pagamento  de  benefícios

previdenciários dos contribuintes do extinto FUNPEMG.”.

Sala das Reuniões, 21 de novembro de 2013.

Paulo Guedes

EMENDA Nº 23

Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:

“Art. ... - O § 2º do art. 1º da Lei Complementar nº 77, de 13 de janeiro de 2004,

passa a vigorar com a seguinte redação:

'Art. 1º - (...)

§  2º  -  O  grupo  coordenador  do  FUNFIP  é  constituído  por  representantes  da

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, da Secretaria de Estado de Saúde,

da Secretaria de Estado de Fazenda, do IPSEMG e da Assembleia Legislativa do

Estado de Minas Gerais.'.”.

Sala das Reuniões, 21 de novembro de 2013.

Paulo Guedes
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EMENDA Nº 24

Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:

“Art. ... - O § 2º do art. 1º da Lei Complementar nº 77, de 13 de janeiro de 2004,

passa a vigorar com a seguinte redação:

'Art. 1º - (...)

§  2º  -  O  grupo  coordenador  do  FUNFIP  é  constituído  por  representantes  da

Secretaria  de  Estado  de  Planejamento  e  Gestão,  da  Secretaria  de  Estado  de

Fazenda, do IPSEMG e do Ministério Público do Estado de Minas Gerais.'.”.

Sala das Reuniões, 21 de novembro de 2013.

Paulo Guedes

EMENDA Nº 25

Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:

“Art. ... - O § 2º do art. 1º da Lei Complementar nº 77, de 13 de janeiro de 2004,

passa a vigorar com a seguinte redação:

'Art. 1º - (...)

§  2º  -  O  grupo  coordenador  do  FUNFIP  é  constituído  por  representantes  da

Secretaria  de  Estado  de  Planejamento  e  Gestão,  da  Secretaria  de  Estado  de

Fazenda, do IPSEMG e do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais.'.”.

Sala das Reuniões, 21 de novembro de 2013.

Paulo Guedes

EMENDA Nº 26

Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:

“Art. ... - O § 2º do art. 1º da Lei Complementar nº 77, de 13 de janeiro de 2004,

passa a vigorar com a seguinte redação:

'Art. 1º - (...)

§  2º  -  O  grupo  coordenador  do  FUNFIP  é  constituído  por  representantes  da

Secretaria  de  Estado  de  Planejamento  e  Gestão,  da  Secretaria  de  Estado  de

Fazenda, do IPSEMG e do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais.'.”.

Sala das Reuniões, 21 de novembro de 2013.

Paulo Guedes
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EMENDA Nº 27

Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:

“Art. ... - O § 2º do art. 1º da Lei Complementar nº 77, de 13 de janeiro de 2004,

passa a vigorar com a seguinte redação:

'Art. 1º - (...)

§  2º  -  O  grupo  coordenador  do  FUNFIP  é  constituído  por  representantes  da

Secretaria  de  Estado  de  Planejamento  e  Gestão,  da  Secretaria  de  Estado  de

Fazenda, do IPSEMG e da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais.'.”.

Sala das Reuniões, 21 de novembro de 2013.

Paulo Guedes

EMENDA Nº 28

Dê-se ao § 4º do art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1º - (...)

§ 4º - O saldo apurado será destinado ao pagamento de benefícios previdenciários

do regime próprio de previdência social  após o prazo de 120 meses contados da

publicação desta lei.”.

Sala das Reuniões, 21 de novembro de 2013.

Paulo Guedes

EMENDA Nº 29

Dê-se ao § 4º do art. 1° a seguinte redação:

“'Art. 1º - (...)

§  4°  -  O  saldo  apurado  deverá  ser  destinado  à  capitalização  do  Fundo  de

Previdência Complementar dos servidores do Estado de Minas Gerais.”.

Sala das Reuniões, 21 de novembro de 2013.

Paulo Guedes

EMENDA Nº 30

Acrescente-se o seguinte artigo:

“Art.  … - Acrescente-se à Lei Complementar n° 64, de 25 de março de 2002, a

seguinte art. 49-A:

'Art.  49-A  -  O  Conselho  de  Administração  é  o  órgão  de  gerenciamento,

normalização e deliberação superior do FUNFIP.
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§ 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° - Compõem o Conselho de Administração:

I - o Presidente do IPSEMG, que o presidirá;

II - um representante da Secretaria de Estado de Fazenda;

III - um representante da Assembleia Legislativa;

IV - um representante do Tribunal de Justiça;

V - um representante do Ministério Público;

VI - um representante do Tribunal de Contas;

VII - um representante do servidor ativo do Poder Executivo;

VIII - um representante do servidor inativo do Poder Executivo;

IX - um representante do servidor da Assembleia Legislativa;

X - um representante do servidor do Poder Judiciário;

XI - um representante do servidor do Ministério Público;

XII - um representante do servidor do Tribunal de Contas;

XIII - um representante da Defensoria Pública.

§ 3° - Os membros do Conselho de Administração são nomeados para mandato de

quatro anos, permitida uma recondução.

§ 4° - Os membros a que se referem os incisos VII, VIII, IX, X, XI e XII do § 2° deste

artigo são escolhidos pelo Governador do Estado, a partir de lista tríplice elaborada

pelas entidades representativas dos servidores públicos estaduais.

§  5°  -  O  Conselho  de  Administração  reunir-se-á,  mensalmente,  em  reuniões

ordinárias  e,  extraordinariamente,  quando  convocado  por  seu  Presidente  ou  a

requerimento de um terço de seus membros.'.”.

Sala das Reuniões, 21 de novembro de 2013.

Paulo Guedes

EMENDA Nº 31

Acrescente-se o seguinte artigo:

“Art.  … - Acrescente-se à Lei Complementar n°  64, de  25 de março de 2002, o
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seguinte art. 49-A:

“Art.  49  -  A  -  O  Conselho  de  Administração  é  o  órgão  de  gerenciamento,

normalização e deliberação superior do FUNFIP.

§ l° - O Conselho de Administração é integrado por treze conselheiros efetivos e

treze suplentes,  escolhidos entre 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° - Compõem o Conselho de Administração:

I - o Presidente do IPSEMG, que o presidirá;

II - um representante da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão;

III - um representante da Assembleia Legislativa;

IV - um representante do Tribunal de Justiça;

V - um representante do Ministério Público;

VI - um representante do Tribunal dg Contas;

VII - um representante dos servidores ativos do Poder Executivo;

VIII - um representante dos servidores inativos do Poder Executivo;

IX - um representante dos servidores da Assembleia Legislativa;

X - um representante dos servidores do Poder Judiciário;

XI - um representante dos servidores do Ministério Público;

XII - um representante dos servidores do Tribunal de Contas;

XIII - um representante da Defensoria Pública.

§ 3° - Os membros do Conselho de Administração são nomeados para mandato

dois anos, permitida uma recondução.

§ 4° - Os membros a que se referem os incisos VII, VIII, IX, X, XI, XII e XIII do § 2°

deste  artigo  são  escolhidos  pelo  Governador  do  Estado,  a  partir  de  lista  tríplice

elaborada pelas entidades representativas dos servidores públicos estaduais.

§  5°  -  O  Conselho  de  Administração  reunir-se-á,  mensalmente,  em  reuniões

ordinárias  e,  extraordinariamente,  quando  convocado  por  seu  Presidente  ou  a

requerimento de um terço de seus membros.”.”.

Sala das Reuniões, 21 de novembro de 2013.

Paulo Guedes
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EMENDA Nº 32

Acrescente-se o seguinte artigo:

“Art.  … - Acrescente-se à Lei Complementar n° 64, de 25 de março de 2002, o

seguinte art. Art. 49-A:

“Art.  49-A  -  O  Conselho  de  Administração  é  o  órgão  de  gerenciamento,

normatização e deliberação superior do FUNFIP.

§ l ° - O Conselho de Administração é integrado por treze conselheiros efetivos e

treze suplentes,  escolhidos entre 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° - Compõem o Conselho de Administração:

I - o Presidente do IPSEMG, que o presidirá;

II - um representante da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão;

III - um representante da Assembleia Legislativa;

IV - um representante do Tribunal de Justiça;

V - um representante do Ministério Público;

VI - um representante do Tribunal de Contas;

VII - um representante dos servidores ativos do Poder Executivo;

VIII - um representante dos servidores inativos do Poder Executivo;

IX - um representante dos servidores da Assembleia Legislativa;

X - um representante dos servidores do Poder Judiciário;

XI - um representante dos servidores do Ministério Público;

XII - um representante dos servidores do Tribunal de Contas;

XIII - um representante da Defensoria Pública.

§ 3° - Os membros do Conselho de Administração são nomeados para mandato de

três anos, permitida uma recondução.

§ 4° - Os membros a que se referem os incisos VII, VIII, IX, X, XI e XII do § 2° deste

artigo são escolhidos pelo Governador do Estado, a partir de lista tríplice elaborada

pelas entidades representativas dos servidores públicos estaduais.

§  5°  -  O  Conselho  de  Administração  reunir-se-á,  mensalmente,  em  reuniões

ordinárias  e,  extraordinariamente,  quando  convocado  por  seu  Presidente  ou  a
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requerimento de um terço de seus membros.”.”.

Sala das Reuniões, 21 de novembro de 2013.

Paulo Guedes

EMENDA Nº 33

Acrescente-se o seguinte artigo:

“Art. … - O Conselho Fiscal é o órgão de fiscalização e controle interno do FUNFIP,

cabendo-lhe  examinar  as  contas  do  Fundo  e  emitir  parecer  sobre  a  proposta

orçamentária,  a  administração  dos  recursos  financeiros  e  as  contas  dos

administradores.

§  1°  -  O  Conselho  Fiscal  é  integrado  por  treze  conselheiros  efetivos  e  treze

suplentes,  escolhidos  entre  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° - Compõem o Conselho Fiscal :

I - o Secretário de Estado de Fazenda, que o presidirá;

II - um representante da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão;

III - um representante da Assembleia Legislativa;

IV - um representante do Poder Judiciário;

V - um representante do Ministério Público;

VI - um representante dos servidores ativos do Poder Executivo;

VII - um representante dos servidores inativos do Poder Executivo;

VIII - um representante dos servidores da Assembleia Legislativa;

IX - um representante dos servidores do Poder Judiciário;

X - um representante dos servidores do Ministério Público;

XI - um representante do Tribunal de Contas do Estado;

XII - um representante do servidor do Tribunal de Contas do Estado;

XIII - um representante da Defensoria Pública.

§ 3° - Os membros do Conselho Fiscal são nomeados para mandato de dois anos,

permitida uma recondução.

§ 4° - Os membros a que se referem os incisos VI, VII, X e XII do § 2° deste artigo

são escolhidos pelo Governador do Estado, a partir de lista tríplice elaborada pelas
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entidades representativas dos servidores públicos estaduais.

§ 5° - O Conselho Fiscal reunir-se-á, trimestralmente, em reuniões ordinárias ou,

extraordinariamente, mediante convocação do Conselho de Administração.

§ 6° - O Presidente do Conselho Fiscal terá, além do próprio voto, o de qualidade.”.

Sala das Reuniões, 21 de novembro de 2013.

Paulo Guedes

EMENDA Nº 34

Acrescente-se o seguinte artigo:

“Art.  … - Acrescente-se à Lei Complementar n° 64, de 25 de março de 2002, o

seguinte art. 49-A:

“Art.  49-A  -  O  Conselho  de  Administração  é  o  órgão  de  gerenciamento,

normatização e deliberação superior do FUNFIP.

§ l ° - O Conselho de Administração é integrado por treze conselheiros efetivos e

treze suplentes,  escolhidos entre 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° - Compõem o Conselho de Administração:

I - o Presidente do IPSEMG, que o presidirá;

II - um representante da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão;

III - um representante da Assembleia Legislativa;

IV - um representante do Tribunal de Justiça;

V - um representante do Ministério Público;

VI - um representante do Tribunal de Contas;

VII - um representante dos servidores ativos do Poder Executivo;

VIII - um representante dos servidores inativos do Poder Executivo;

IX - um representante dos servidores da Assembleia Legislativa;

X - um representante dos servidores do Poder Judiciário;

XI - um representante dos servidores do Ministério Público;

XII - um representante dos servidores do Tribunal de Contas;

XIII - um representante da Defensoria Pública.

§ 3° - Os membros do Conselho de Administração são nomeados para mandato de
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um ano, permitida uma recondução.

§ 4° - Os membros a que se referem os incisos VII, VIII, IX, X, XI e XII do § 2° deste

artigo são escolhidos pelo Governador do Estado, a partir de lista tríplice elaborada

pelas entidades representativas dos servidores públicos estaduais.

§  5°  -  O  Conselho  de  Administração  reunir-se-á,  mensalmente,  em  reuniões

ordinárias  e,  extraordinariamente,  quando  convocado  por  seu  Presidente  ou  a

requerimento de um terço de seus membros.”.”.

Sala das Reuniões, 21 de novembro de 2013.

Paulo Guedes

EMENDA Nº 35

Dê-se ao § 4º do art. 1° a seguinte redação:

Art. 1° - (...)

§ 4° - O saldo apurado será destinado ao pagamento de benefícios previdenciários

do regime próprio de previdência social após o prazo de 60 meses contados a partir

da data da publicação desta lei.”.

Sala das Reuniões, 21 de novembro de 2013.

Paulo Guedes

EMENDA Nº 36

Dê-se ao § 4º do art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1º - (...)

§ 4º - O saldo apurado será destinado ao pagamento de benefícios previdenciários

do regime próprio  de  previdência  social  após  o  prazo de 61 meses  contados  da

publicação desta lei.”.

Sala das Reuniões, 21 de novembro de 2013.

Paulo Guedes

EMENDA Nº 37

Dê-se ao § 4º do art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1º - (...)

§ 4º - O saldo apurado será destinado ao pagamento de benefícios previdenciários

do regime próprio  de  previdência  social  após  o  prazo de 62 meses  contados  da

publicação desta lei.”.
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Sala das Reuniões, 21 de novembro de 2013.

Paulo Guedes

EMENDA Nº 38

Dê-se ao § 4º do art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1º - (...)

§ 4º - O saldo apurado será destinado ao pagamento de benefícios previdenciários

do regime próprio  de  previdência  social  após  o  prazo de 63 meses  contados  da

publicação desta lei.”.

Sala das Reuniões, 21 de novembro de 2013.

Paulo Guedes

EMENDA Nº 39

Dê-se ao § 4º do art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1º - (...)

§ 4º - O saldo apurado será destinado ao pagamento de benefícios previdenciários

do regime próprio  de  previdência  social  após  o  prazo de 64 meses  contados  da

publicação desta lei.”.

Sala das Reuniões, 21 de novembro de 2013.

Paulo Guedes

EMENDA Nº 40

Dê-se ao § 4º do art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1º - (...)

§ 4º - O saldo apurado será destinado ao pagamento de benefícios previdenciários

do regime próprio  de  previdência  social  após  o  prazo de 65 meses  contados  da

publicação desta lei.”.

Sala das Reuniões, 21 de novembro de 2013.

Paulo Guedes

EMENDA Nº 41

Dê-se ao § 4º do art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1º - (...)

§ 4º - O saldo apurado será destinado ao pagamento de benefícios previdenciários

do regime próprio  de  previdência  social  após  o  prazo de 66 meses  contados  da
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publicação desta lei.”.

Sala das Reuniões, 21 de novembro de 2013.

Paulo Guedes

EMENDA Nº 42

Dê-se ao § 4º do art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1º - (...)

§ 4º - O saldo apurado será destinado ao pagamento de benefícios previdenciários

do regime próprio  de  previdência  social  após  o  prazo de 67 meses  contados  da

publicação desta lei.”.

Sala das Reuniões, 21 de novembro de 2013.

Paulo Guedes

EMENDA Nº 43

Dê-se ao § 4º do art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1º - (...)

§ 4º - O saldo apurado será destinado ao pagamento de benefícios previdenciários

do regime próprio  de  previdência  social  após  o  prazo de 68 meses  contados  da

publicação desta lei.”.

Sala das Reuniões, 21 de novembro de 2013.

Paulo Guedes

EMENDA Nº 44

Dê-se ao § 4º do art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1º - (...)

§ 4º - O saldo apurado será destinado ao pagamento de benefícios previdenciários

do regime próprio  de  previdência  social  após  o  prazo de 69 meses  contados  da

publicação desta lei.”.

Sala das Reuniões, 21 de novembro de 2013.

Paulo Guedes

EMENDA Nº 45

Dê-se ao § 4º do art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1º - (...)

§ 4º - O saldo apurado será destinado ao pagamento de benefícios previdenciários
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do regime próprio  de  previdência  social  após  o  prazo de 70 meses  contados  da

publicação desta lei.”.

Sala das Reuniões, 21 de novembro de 2013.

Paulo Guedes

EMENDA Nº 46

Dê-se ao § 4º do art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1º - (...)

§ 4º - O saldo apurado será destinado ao pagamento de benefícios previdenciários

do regime próprio  de  previdência  social  após  o  prazo de 71 meses  contados  da

publicação desta lei.”.

Sala das Reuniões, 21 de novembro de 2013.

Paulo Guedes

EMENDA Nº 47

Dê-se ao § 4º do art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1º - (...)

§ 4º - O saldo apurado será destinado ao pagamento de benefícios previdenciários

do regime próprio  de  previdência  social  após  o  prazo de 72 meses  contados  da

publicação desta lei.”.

Sala das Reuniões, 21 de novembro de 2013.

Paulo Guedes

EMENDA Nº 48

Dê-se ao § 4º do art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1º - (...)

§ 4º - O saldo apurado será destinado ao pagamento de benefícios previdenciários

do regime próprio  de  previdência  social  após  o  prazo de 73 meses  contados  da

publicação desta lei.”.

Sala das Reuniões, 21 de novembro de 2013.

Paulo Guedes

EMENDA Nº 49

Dê-se ao § 4º do art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1º - (...)
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§ 4º - O saldo apurado será destinado ao pagamento de benefícios previdenciários

do regime próprio  de  previdência  social  após  o  prazo de 74 meses  contados  da

publicação desta lei.”.

Sala das Reuniões, 21 de novembro de 2013.

Paulo Guedes

EMENDA Nº 50

Dê-se ao § 4º do art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1º - (...)

§ 4º - O saldo apurado será destinado ao pagamento de benefícios previdenciários

do regime próprio  de  previdência  social  após  o  prazo de 75 meses  contados  da

publicação desta lei.”.

Sala das Reuniões, 21 de novembro de 2013.

Paulo Guedes

EMENDA Nº 51

Dê-se ao § 4º do art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1º - (...)

§ 4º - O saldo apurado será destinado ao pagamento de benefícios previdenciários

do regime próprio  de  previdência  social  após  o  prazo de 76 meses  contados  da

publicação desta lei.”.

Sala das Reuniões, 21 de novembro de 2013.

Paulo Guedes

EMENDA Nº 52

Dê-se ao § 4º do art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1º - (...)

§ 4º - O saldo apurado será destinado ao pagamento de benefícios previdenciários

do regime próprio  de  previdência  social  após  o  prazo de 77 meses  contados  da

publicação desta lei.”.

Sala das Reuniões, 21 de novembro de 2013.

Paulo Guedes

EMENDA Nº 53

Dê-se ao § 4º do art. 1º a seguinte redação:
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“Art. 1º - (...)

§ 4º - O saldo apurado será destinado ao pagamento de benefícios previdenciários

do regime próprio  de  previdência  social  após  o  prazo de 78 meses  contados  da

publicação desta lei.”.

Sala das Reuniões, 21 de novembro de 2013.

Paulo Guedes

EMENDA Nº 54

Dê-se ao § 4º do art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1º - (...)

§ 4º - O saldo apurado será destinado ao pagamento de benefícios previdenciários

do regime próprio  de  previdência  social  após  o  prazo de 79 meses  contados  da

publicação desta lei.”.

Sala das Reuniões, 21 de novembro de 2013.

Rogério Correia

EMENDA Nº 55

Dê-se ao § 4º do art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1º - (...)

§ 4º - O saldo apurado será destinado ao pagamento de benefícios previdenciários

do regime próprio  de  previdência  social  após  o  prazo de 80 meses  contados  da

publicação desta lei.”.

Sala das Reuniões, 21 de novembro de 2013.

Rogério Correia

EMENDA Nº 56

Dê-se ao § 4º do art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1º - (...)

§ 4º - O saldo apurado será destinado ao pagamento de benefícios previdenciários

do regime próprio  de  previdência  social  após  o  prazo de 81 meses  contados  da

publicação desta lei.”.

Sala das Reuniões, 21 de novembro de 2013.

Rogério Correia
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EMENDA Nº 57

Dê-se ao § 4º do art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1º - (...)

§ 4º - O saldo apurado será destinado ao pagamento de benefícios previdenciários

do regime próprio  de  previdência  social  após  o  prazo de 82 meses  contados  da

publicação desta lei.”.

Sala das Reuniões, 21 de novembro de 2013.

Rogério Correia

EMENDA Nº 58

Dê-se ao § 4º do art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1º - (...)

§ 4º - O saldo apurado será destinado ao pagamento de benefícios previdenciários

do regime próprio  de  previdência  social  após  o  prazo de 83 meses  contados  da

publicação desta lei.”.

Sala das Reuniões, 21 de novembro de 2013.

Rogério Correia

EMENDA Nº 59

Dê-se ao § 4º do art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1º - (...)

§ 4º - O saldo apurado será destinado ao pagamento de benefícios previdenciários

do regime próprio  de  previdência  social  após  o  prazo de 84 meses  contados  da

publicação desta lei.”.

Sala das Reuniões, 21 de novembro de 2013.

Rogério Correia

EMENDA Nº 60

Dê-se ao § 4º do art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1º - (...)

§ 4º - O saldo apurado será destinado ao pagamento de benefícios previdenciários

do regime próprio  de  previdência  social  após  o  prazo de 85 meses  contados  da

publicação desta lei.”.

Sala das Reuniões, 21 de novembro de 2013.



1581
____________________________________________________________________________

Rogério Correia

EMENDA Nº 61

Dê-se ao § 4º do art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1º - (...)

§ 4º - O saldo apurado será destinado ao pagamento de benefícios previdenciários

do regime próprio  de  previdência  social  após  o  prazo de 86 meses  contados  da

publicação desta lei.”.

Sala das Reuniões, 21 de novembro de 2013.

Rogério Correia

EMENDA Nº 62

Dê-se ao § 4º do art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1º - (...)

§ 4º - O saldo apurado será destinado ao pagamento de benefícios previdenciários

do regime próprio  de  previdência  social  após  o  prazo de 87 meses  contados  da

publicação desta lei.”.

Sala das Reuniões, 21 de novembro de 2013.

Rogério Correia

EMENDA Nº 63

Dê-se ao § 4º do art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1º - (...)

§ 4º - O saldo apurado será destinado ao pagamento de benefícios previdenciários

do regime próprio  de  previdência  social  após  o  prazo de 88 meses  contados  da

publicação desta lei.”.

Sala das Reuniões, 21 de novembro de 2013.

Rogério Correia

EMENDA Nº 64

Dê-se ao § 4º do art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1º - (...)

§ 4º - O saldo apurado será destinado ao pagamento de benefícios previdenciários

do regime próprio  de  previdência  social  após  o  prazo de 89 meses  contados  da

publicação desta lei.”.
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Sala das Reuniões, 21 de novembro de 2013.

Rogério Correia

EMENDA Nº 65

Dê-se ao § 4º do art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1º - (...)

§ 4º - O saldo apurado será destinado ao pagamento de benefícios previdenciários

do regime próprio  de  previdência  social  após  o  prazo de 90 meses  contados  da

publicação desta lei.”.

Sala das Reuniões, 21 de novembro de 2013.

Rogério Correia

EMENDA Nº 66

Dê-se ao § 4º do art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1º - (...)

§ 4º - O saldo apurado será destinado ao pagamento de benefícios previdenciários

do regime próprio  de  previdência  social  após  o  prazo de 91 meses  contados  da

publicação desta lei.”.

Sala das Reuniões, 21 de novembro de 2013.

Rogério Correia

EMENDA Nº 67

Dê-se ao § 4º do art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1º - (...)

§ 4º - O saldo apurado será destinado ao pagamento de benefícios previdenciários

do regime próprio  de  previdência  social  após  o  prazo de 92 meses  contados  da

publicação desta lei.”.

Sala das Reuniões, 21 de novembro de 2013.

Rogério Correia

EMENDA Nº 68

Dê-se ao § 4º do art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1º - (...)

§ 4º - O saldo apurado será destinado ao pagamento de benefícios previdenciários

do regime próprio  de  previdência  social  após  o  prazo de 93 meses  contados  da
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publicação desta lei.”.

Sala das Reuniões, 21 de novembro de 2013.

Rogério Correia

EMENDA Nº 69

Dê-se ao § 4º do art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1º - (...)

§ 4º - O saldo apurado será destinado ao pagamento de benefícios previdenciários

do regime próprio  de  previdência  social  após  o  prazo de 94 meses  contados  da

publicação desta lei.”.

Sala das Reuniões, 21 de novembro de 2013.

Rogério Correia

EMENDA Nº 70

Dê-se ao § 4º do art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1º - (...)

§ 4º - O saldo apurado será destinado ao pagamento de benefícios previdenciários

do regime próprio  de  previdência  social  após  o  prazo de 95 meses  contados  da

publicação desta lei.”.

Sala das Reuniões, 21 de novembro de 2013.

Rogério Correia

EMENDA Nº 71

Dê-se ao § 4º do art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1º - (...)

§ 4º - O saldo apurado será destinado ao pagamento de benefícios previdenciários

do regime próprio  de  previdência  social  após  o  prazo de 96 meses  contados  da

publicação desta lei.”.

Sala das Reuniões, 21 de novembro de 2013.

Rogério Correia

EMENDA Nº 72

Dê-se ao § 4º do art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1º - (...)

§ 4º - O saldo apurado será destinado ao pagamento de benefícios previdenciários
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do regime próprio  de  previdência  social  após  o  prazo de 97 meses  contados  da

publicação desta lei.”.

Sala das Reuniões, 21 de novembro de 2013.

Rogério Correia

EMENDA Nº 73

Dê-se ao § 4º do art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1º - (...)

§ 4º - O saldo apurado será destinado ao pagamento de benefícios previdenciários

do regime próprio  de  previdência  social  após  o  prazo de 98 meses  contados  da

publicação desta lei.”.

Sala das Reuniões, 21 de novembro de 2013.

Rogério Correia

EMENDA Nº 74

Dê-se ao § 4º do art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1º - (...)

§ 4º - O saldo apurado será destinado ao pagamento de benefícios previdenciários

do regime próprio  de  previdência  social  após  o  prazo de 99 meses  contados  da

publicação desta lei.”.

Sala das Reuniões, 21 de novembro de 2013.

Rogério Correia

EMENDA Nº 75

Dê-se ao § 4º do art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1º - (...)

§ 4º - O saldo apurado será destinado ao pagamento de benefícios previdenciários

do regime próprio de previdência social  após o prazo de 100 meses contados da

publicação desta lei.”.

Sala das Reuniões, 21 de novembro de 2013.

Rogério Correia

EMENDA Nº 76

Dê-se ao § 4º do art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1º - (...)
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§ 4º - O saldo apurado será destinado ao pagamento de benefícios previdenciários

do regime próprio de previdência social  após o prazo de 101 meses contados da

publicação desta lei.”.

Sala das Reuniões, 21 de novembro de 2013.

Rogério Correia

EMENDA Nº 77

Dê-se ao § 4º do art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1º - (...)

§ 4º - O saldo apurado será destinado ao pagamento de benefícios previdenciários

do regime próprio de previdência social  após o prazo de 102 meses contados da

publicação desta lei.”.

Sala das Reuniões, 21 de novembro de 2013.

Rogério Correia

EMENDA Nº 78

Dê-se ao § 4º do art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1º - (...)

§ 4º - O saldo apurado será destinado ao pagamento de benefícios previdenciários

do regime próprio de previdência social  após o prazo de 103 meses contados da

publicação desta lei.”.

Sala das Reuniões, 21 de novembro de 2013.

Rogério Correia

EMENDA Nº 79

Dê-se ao § 4º do art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1º - (...)

§ 4º - O saldo apurado será destinado ao pagamento de benefícios previdenciários

do regime próprio de previdência social  após o prazo de 104 meses contados da

publicação desta lei.”.

Sala das Reuniões, 21 de novembro de 2013.

Rogério Correia

EMENDA Nº 80

Dê-se ao § 4º do art. 1º a seguinte redação:



1586
____________________________________________________________________________

“Art. 1º - (...)

§ 4º - O saldo apurado será destinado ao pagamento de benefícios previdenciários

do regime próprio de previdência social  após o prazo de 105 meses contados da

publicação desta lei.”.

Sala das Reuniões, 21 de novembro de 2013.

Rogério Correia

EMENDA Nº 81

Dê-se ao § 4º do art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1º - (...)

§ 4º - O saldo apurado será destinado ao pagamento de benefícios previdenciários

do regime próprio de previdência social  após o prazo de 106 meses contados da

publicação desta lei.”.

Sala das Reuniões, 21 de novembro de 2013.

Rogério Correia

EMENDA Nº 82

Dê-se ao § 4º do art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1º - (...)

§ 4º - O saldo apurado será destinado ao pagamento de benefícios previdenciários

do regime próprio de previdência social  após o prazo de 107 meses contados da

publicação desta lei.”.

Sala das Reuniões, 21 de novembro de 2013.

Rogério Correia

EMENDA Nº 83

Dê-se ao § 4º do art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1º - (...)

§ 4º - O saldo apurado será destinado ao pagamento de benefícios previdenciários

do regime próprio de previdência social  após o prazo de 108 meses contados da

publicação desta lei.”.

Sala das Reuniões, 21 de novembro de 2013.

Rogério Correia
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EMENDA Nº 84

Dê-se ao § 4º do art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1º - (...)

§ 4º - O saldo apurado será destinado ao pagamento de benefícios previdenciários

do regime próprio de previdência social  após o prazo de 109 meses contados da

publicação desta lei.”.

Sala das Reuniões, 21 de novembro de 2013.

Rogério Correia

EMENDA Nº 85

Dê-se ao § 4º do art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1º - (...)

§ 4º - O saldo apurado será destinado ao pagamento de benefícios previdenciários

do regime próprio de previdência social  após o prazo de 110 meses contados da

publicação desta lei.”.

Sala das Reuniões, 21 de novembro de 2013.

Rogério Correia

EMENDA Nº 86

Dê-se ao § 4º do art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1º - (...)

§ 4º - O saldo apurado será destinado ao pagamento de benefícios previdenciários

do regime próprio de previdência social após o prazo de 111 meses contados da

publicação desta lei.”.

Sala das Reuniões, 21 de novembro de 2013.

Rogério Correia

EMENDA Nº 87

Dê-se ao § 4º do art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1º - (...)

§ 4º - O saldo apurado será destinado ao pagamento de benefícios previdenciários

do regime próprio de previdência social  após o prazo de 112 meses contados da

publicação desta lei.”.

Sala das Reuniões, 21 de novembro de 2013.
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Rogério Correia

EMENDA Nº 88

Dê-se ao § 4º do art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1º - (...)

§ 4º - O saldo apurado será destinado ao pagamento de benefícios previdenciários

do regime próprio de previdência social  após o prazo de 113 meses contados da

publicação desta lei.”.

Sala das Reuniões, 21 de novembro de 2013.

Rogério Correia

EMENDA Nº 89

Dê-se ao § 4º do art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1º - (...)

§ 4º - O saldo apurado será destinado ao pagamento de benefícios previdenciários

do regime próprio de previdência social  após o prazo de 114 meses contados da

publicação desta lei.”.

Sala das Reuniões, 21 de novembro de 2013.

Rogério Correia

EMENDA Nº 90

Dê-se ao § 4º do art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1º - (...)

§ 4º - O saldo apurado será destinado ao pagamento de benefícios previdenciários

do regime próprio de previdência social  após o prazo de 115 meses contados da

publicação desta lei.”.

Sala das Reuniões, 21 de novembro de 2013.

Rogério Correia

EMENDA Nº 91

Dê-se ao § 4º do art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1º - (...)

§ 4º - O saldo apurado será destinado ao pagamento de benefícios previdenciários

do regime próprio de previdência social  após o prazo de 116 meses contados da

publicação desta lei.”.
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Sala das Reuniões, 21 de novembro de 2013.

Rogério Correia

EMENDA Nº 92

Dê-se ao § 4º do art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1º - (...)

§ 4º - O saldo apurado será destinado ao pagamento de benefícios previdenciários

do regime próprio de previdência social  após o prazo de 117 meses contados da

publicação desta lei.”.

Sala das Reuniões, 21 de novembro de 2013.

Rogério Correia

EMENDA Nº 93

Dê-se ao § 4º do art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1º - (...)

§ 4º - O saldo apurado será destinado ao pagamento de benefícios previdenciários

do regime próprio de previdência social  após o prazo de 118 meses contados da

publicação desta lei.”.

Sala das Reuniões, 21 de novembro de 2013.

Rogério Correia

EMENDA Nº 94

Dê-se ao § 4º do art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1º - (...)

§ 4º - O saldo apurado será destinado ao pagamento de benefícios previdenciários

do regime próprio de previdência social  após o prazo de 119 meses contados da

publicação desta lei.”.

Sala das Reuniões, 21 de novembro de 2013.

Rogério Correia

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.696/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do deputado Gilberto Abramo, o projeto de lei em epígrafe “acrescenta

área à Estação Ecológica de Arêdes, criada pelo Decreto nº 45.397, de 14/6/2010, e
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dá outras providências”.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  15/11/2013,  foi  o  projeto  distribuído  às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento

Sustentável e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Cabe a esta comissão, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”, do

Regimento Interno, examinar a juridicidade, a constitucionalidade e a legalidade da

proposição.

Fundamentação

A proposição em exame visa a acrescentar área de 252,052ha, descrita no seu

anexo, à Estação Ecológica de Arêdes, instituída pelo Decreto nº 45.397, de 2010.

Prevê ainda que a descrição da nova área da unidade de conservação será definida

em decreto.

O deputado fundamenta a iniciativa na necessária tutela estatal ao meio ambiente,

ressaltando a dimensão substancial da área que pretende seja incorporada à referida

estação.

Observamos, inicialmente, que o objeto do projeto de lei  não se encontra entre

aqueles indicados no art. 66 da Constituição do Estado, pelo que não vislumbramos

óbice formal à deflagração do processo legislativo por iniciativa parlamentar.

No que se refere à competência legislativa, de acordo com os incisos VI, VII e VIII

do art. 24 da Constituição da República, direito ambiental é matéria de competência

concorrente. Significa isso, conforme os §§ 1º a 4º do mesmo artigo, que à União

compete editar as normas gerais sobre a matéria, cabendo aos estados membros da

Federação suplementar  essas normas,  estabelecendo disposições específicas, em

função  de  suas  peculiaridades,  e  editar  suas  próprias  normas  gerais  em  temas

eventualmente não regulados por lei federal.

Dispõe,  ademais,  o  art.  225  da  Magna  Carta  que  “todos  têm  direito  ao  meio

ambiente ecologicamente equilibrado,  bem de uso comum do povo e  essencial  à

sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de

defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações”. Segundo o inciso III

do § 1º desse artigo, incumbe ao poder público, para assegurar a efetividade desse

direito,  “definir,  em  todas  as  unidades  da  Federação,  espaços  territoriais  e  seus
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componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão

permitidas somente através de lei,  vedada qualquer  utilização que comprometa  a

integridade dos atributos que justifiquem sua proteção”.

A Lei Federal nº 9.985, de 2000, que regulamenta o art. 225, § 1º, incisos I, II, III e

VII, da Constituição Federal, institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação

da Natureza - Snuc - e dá outras providências. Contém, portanto, as normas gerais

sobre a matéria. O art. 22 dessa lei, disciplinando a referida disposição do inciso III do

§  1º  do  art.  225  da  Constituição  da  República,  estabelece  que  “as  unidades  de

conservação são criadas por ato do Poder Público”. Vale dizer que podem se originar

tanto  de  lei  como  de  ato  administrativo,  federal,  estadual  ou  municipal.  Dispõe,

ademais, que:

“Art. 22 - (…)

§ 2º - A criação de uma unidade de conservação deve ser precedida de estudos

técnicos e de consulta pública que permitam identificar a localização, a dimensão e os

limites mais adequados para a unidade, conforme se dispuser em regulamento.

(...)

§ 4º - Na criação de Estação Ecológica ou Reserva Biológica não é obrigatória a

consulta de que trata o § 2º deste artigo.

(...)

§ 6º - A ampliação dos limites de uma unidade de conservação, sem modificação

dos  seus  limites  originais,  exceto  pelo  acréscimo  proposto,  pode  ser  feita  por

instrumento normativo do mesmo nível hierárquico do que criou a unidade, desde que

obedecidos os procedimentos de consulta estabelecidos no § 2º deste artigo.”.

Em sentido similar, dispõe a recente Lei nº 20.922, de 2013, que “dispõe sobre as

políticas florestal e de proteção à biodiversidade no Estado”, que:

“Art. 44 - As Unidades de Conservação são criadas por ato do poder público.

(...)

§ 2º - A criação de Unidade de Conservação será precedida de estudos técnicos, na

forma do regulamento, e de processo consultivo, que orientem o poder público na

definição:

I - da categoria de manejo;
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II - da localização, da dimensão e dos limites da Unidade de Conservação;

(...)

§ 4º - Na criação de estação ecológica ou reserva biológica, não é obrigatório o

processo consultivo de que tratam os §§ 2º e 3º.

(...)

§ 7º - A ampliação de uma Unidade de Conservação pode ser feita por instrumento

normativo do mesmo nível hierárquico do que criou a unidade, desde que obedecidos

os procedimentos de consulta estabelecidos nos §§ 2º e 3º, vedada a modificação

dos limites originais da unidade, exceto pelo acréscimo proposto.”.

Em  que  pese  a  literalidade  dessas  disposições,  cumpre  observar  que  a

incorporação de área a uma unidade de conservação equivale praticamente à criação

de uma nova unidade, pelo que a comissão de mérito competente deverá atentar

para a necessidade de fundamentar tecnicamente seu exame da matéria, à luz das

normas pertinentes, particularmente dos arts. 8º e 9º da referida Lei Federal nº 9.985,

de 2000, que definem o regime da estação ecológica.

Importa registrar, por outro lado, que foi aprovado nesta Casa o Projeto de Lei nº

1.759, de 2011, que resultou na edição da Lei nº 19.555, também de 2011, pela qual

foi excluída área de 9,33ha da mesma Estação Ecológica de Arêdes, para fins de

execução de obras de infraestrutura de interligação entre os Complexos Minerários

Pico e Fábrica, localizados nos Municípios de Itabirito e Ouro Preto. Em contrapartida,

a referida lei  estabelece que a área desafetada será compensada por outra área

incorporada à estação,  quatro vezes maior do que aquela,  em conformidade com

protocolo de intenções firmado entre o Poder Executivo do Estado e as empresas

Vale S.A. e Minerações Brasileiras Reunidas S.A.

Nesse diapasão, foi editado o Decreto nº 46.322, de 2013, que “dispõe sobre a

alteração  dos  limites  da  área  da  Estação  Ecológica  de  Arêdes,  localizada  no

Município de Itabirito”. Nos termos desse ato:

“Art. 1º - A Estação Ecológica de Arêdes, criada pelo Decreto n° 45.397, de 14 de

junho de 2010, e alterado (sic) pela Lei nº 19.555, de 9 de agosto de 2011, passa a

ter os  limites  e confrontações estabelecidos no Anexo,  perfazendo uma área total

aproximada de 1.187,2330 ha (hum mil cento e oitenta e sete hectares vinte e três
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ares e trinta centiares).

Parágrafo único - A área total prevista no caput é resultante da inclusão de área de

38,7307  ha  (trinta  e  oito  hectares  setenta  e  três  ares  e  sete  centiares)  e  da

desafetação da área de 9,3359 ha (nove hectares trinta e três ares e cinquenta e

nove centiares) de que trata a Lei nº 19.555, de 2011.”.

Observa-se,  portanto,  que  não  é  precisa  a  remissão  constante  do  art.  1º  da

proposição,  pelo  que  apresentamos,  ao  final  deste  parecer,  a  Emenda  nº  1,  tão

somente para correção desse erro material.

Conclusão

Pelas  razões  expostas,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e

legalidade do Projeto de Lei nº 4.696/2013 com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação e suprima-se o art. 2º:

“Art. 1º - A Estação Ecológica de Arêdes, criada pelo Decreto nº 45.397, de 14 de

junho de 2010, cuja área foi alterada pelo Decreto nº 46.322, de 30 de setembro de

2013, com fundamento na Lei nº 19.555, de 9 de agosto de 2011, fica acrescida da

área  de  252,052  ha  (duzentos  e  cinquenta  e  dois  vírgula  zero  cinquenta  e  dois

hectares) descrita no anexo desta lei.

Parágrafo único - A descrição do novo perímetro da Estação Ecológica de Arêdes,

acrescida da área a que se refere o  caput,  será feita em decreto, observados os

procedimentos pertinentes.”.

Sala das Comissões, 20 de novembro de 2013.

Sebastião Costa, presidente - Leonídio Bouças, relator - André Quintão - Dalmo

Ribeiro Silva.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE

- O presidente despachou, em 20/11/2013, as seguintes comunicações:

Do deputado  Ivair  Nogueira  em  que  notifica  o  falecimento  do  Sr.  Walter  Costa

Silveira, ocorrido em 19/11/2013, em Carmópolis de Minas. (- Ciente. Oficie-se.)

Do  deputado  Ivair  Nogueira  em  que  notifica  o  falecimento  da  Sra.  Sara  Ávila,

ocorrido em 13/11/2013, nesta capital. (- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 23 DE NOVEMBRO DE 2013

DELIBERAÇÃO DA MESA

DELIBERAÇÃO DA MESA Nº 2.575, DE 2013

Abre crédito suplementar ao orçamento da Assembleia Legislativa utilizando como

fonte recursos resultantes da anulação parcial de dotações orçamentárias do próprio

orçamento.

A Mesa da Assembleia Legislativa, no uso de suas atribuições, em conformidade

com o disposto no inciso V do caput do art. 62 da Constituição do Estado e no art. 9º

da Lei nº 20.625, de 17 de janeiro de 2013, que autoriza a Assembleia Legislativa a

abrir créditos suplementares ao seu orçamento até o limite de 10% (dez por cento) da

despesa nele fixada,

DELIBERA:

Art. 1º - Fica aberto crédito suplementar ao orçamento da Assembleia Legislativa no

valor  de R$25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais),  na forma constante no

Anexo I desta deliberação.

Art. 2º - Para fins do disposto no art. 1º desta deliberação, serão utilizados recursos

provenientes  da  anulação  parcial  de  dotações  orçamentárias  da  Assembleia

Legislativa, na forma constante no Anexo II.

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

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia Legislativa, em 18 de novembro de 2013.

Dinis Pinheiro, Presidente - Ivair Nogueira, 1º-Vice-Presidente - Hely Tarqüínio, 2º-

Vice-Presidente  -  Adelmo  Carneiro  Leão,  3º-Vice-Presidente  -  Dilzon  Melo,  1º-

Secretário - Neider Moreira, 2º-Secretário - Alencar da Silveira Jr., 3º-Secretário.

ANEXO I

(a que se refere o art. 1º da Deliberação da Mesa nº 2.575, de 18 de novembro de

2013)

SUPLEMENTAÇÃO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

*  -  O  quadro  com  a  classificação  e  o  valor  da  suplementação  de  dotações

orçamentárias foi publicado no Diário do Legislativo, de 23.11.2013.
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ANEXO II

(a que se refere o art. 2º da Deliberação da Mesa nº 2.575, de 18 de novembro de

2013)

ANULAÇÃO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

* - O quadro com a classificação e o valor da anulação de dotações orçamentárias

foi publicado no Diário do Legislativo, de 23.11.2013.

ATAS

ATA DA 86ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 21/11/2013

Presidência do Deputado Ivair Nogueira

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

Questões  de  Ordem;  chamada  para  recomposição  de  quórum;  inexistência  de

número  regimental  para  continuação  dos  trabalhos  -  Palavras  do  Presidente  -

Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os deputados e as deputadas:

Ivair Nogueira - Almir Paraca - André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antonio

Lerin - Arlen Santiago - Cabo Júlio - Dalmo Ribeiro Silva - Duarte Bechir - Duilio de

Castro - Fabiano Tolentino - Fábio Cherem - Fred Costa - Glaycon Franco - Inácio

Franco - João Leite - João Vítor Xavier - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira -

Liza Prado -  Luiz Henrique -  Luzia Ferreira -  Maria  Tereza Lara - Mário Henrique

Caixa  -  Marques  Abreu -  Paulo  Guedes  -  Pompílio  Canavez -  Rogério  Correia  -

Rômulo Viegas - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tony

Carlos - Ulysses Gomes - Zé Maia.

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.
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1ª Parte

1ª Fase (Expediente)

Ata

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

anterior, que é aprovada sem restrições.

Questões de Ordem

O  deputado  Sargento  Rodrigues  -  Presidente,  assustei-me  com  a  abertura  da

reunião,  porque  há apenas  oito  deputados  em Plenário.  Então  peço  a  V.  Exa.  o

encerramento de plano, porque não há quórum nem para discutir, nem para votar

projeto.

O deputado João Leite - Sr. Presidente, queria solicitar recomposição do quórum,

dada a relevância da matéria.

O presidente  -  É  regimental.  Solicito  à  secretária  que  proceda  à  chamada das

deputadas e dos deputados para a recomposição de quórum.

A secretária (deputada Liza Prado) - (- Faz a chamada.)

O presidente - Responderam à chamada 14 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  1º  turno,  da  Proposta  de  Emenda  à  Constituição  nº  59/2013,  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  a  especial  de  logo  mais,  às  20  horas,  nos  termos  do  edital  de

convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 26ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA 3ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 6/11/2013

Às 9h40min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Carlos Mosconi,

Carlos Pimenta, Arlen Santiago, Doutor Wilson Batista e André Quintão (substituindo

o deputado Pompílio Canavez, por indicação da Liderança do MSC), membros da
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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 Doutor Wilson

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

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

se destina a debater a proposta de revisão do PPAG 2012-2015, exercício 2014, no

âmbito da rede de Atenção à Saúde. 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, cada um por sua vez, é aprovado requerimento do deputado Carlos Mosconi

em que solicita sejam convidados os Srs. Saulo Converso Lara e Gonçalo de Abreu

Barbosa,  respectivamente  presidente  da  Federassantas  e  superintendente  de

Planejamento e Finanças da Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte, para

participarem dos trabalhos da Comissão de Saúde, no dia 6/11/2013, com a finalidade

de debater a Lei n° 12.873, de 2013, que determina diminuir as dívidas das entidades

hospitalares com moratória de 15 anos. A presidência passa a palavra aos Srs. Saulo

Converso  Lara,  presidente  da  Federassantas,  e  Gonçalo  de  Abreu  Barbosa,

superintendente de planejamento e finanças da Santa Casa de Belo Horizonte, para

que  façam  suas  exposições.  Em  seguida,  a  presidência  interrompe  os  trabalhos

ordinários  da  reunião  para  ouvir  as  Sras.  Renata  Beatriz  Faria  de  Abreu,

representando o subsecretário de Estado de Políticas e Ações de Saúde da SES, e

gerente do programa Redes Integradas de Serviços de Saúde da SES; Nara Lúcia

Carvalho da Silva, gerente do Tele-Minas Saúde; Débora Dias do Carmo, assessora

da  Secretaria  de  Desenvolvimento  Regional  e  Política  Urbana  -  Sedru;  Marta  de

Sousa  Lima,  gerente  do  programa Saúde  Integrada  da  Secretaria  de  Estado  de

Saúde; e os Srs. Lincoln Lopes Ferreira, presidente da Associação Médica de Minas

Gerais; Geraldo Heleno Lopes, vice-presidente do Conselho Estadual de Saúde de

Minas Gerais; Wagner Fulgêncio Elias, superintendente de atenção primária à saúde

e gerente do programa Saúde em Casa da Secretaria de Estado de Saúde; Gustavo

Dias da Costa Martins, gerente de processo da SES-MG; Frank Deschamp Lamas,

diretor-presidente da Copanor; Juarez Panisset, do Departamento de Planejamento

Estratégico  da  Copasa,  que  são  convidados  a  tomar  assento  à  mesa.  Nesse
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momento,  registra-se  a  presença  do  deputado  Pompílio  Canavez.  A presidência

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  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, 20 de novembro de 2013.

Carlos Mosconi, presidente - Arlen Santiago - Doutor Wilson Batista.

ATA DA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CPI DA TELEFONIA, EM 6/11/2013

Às 10h15min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Ulysses Gomes,

João  Leite,  Sargento  Rodrigues  e  Celinho  do  Sinttrocel  (substituindo  o  deputado

Romel  Anízio,  por  indicação  da  liderança  do  BAM),  membros  da  supracitada

comissão.  Havendo  número  regimental,  o  presidente,  deputado  Ulysses  Gomes,

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

João Leite, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada

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

reunião  se  destina  a  discutir  e  votar  proposições  da  comissão  e  comunica  o

recebimento  da  seguinte  correspondência:  do  Sr.  Luciano  Furtunato  de  Souza,

cidadão de Uberlândia, encaminhando denúncia sobre a Operadora CTBC; da Sra.

Dagma  Sebastiana  Caixeta  de  Macedo,  chefe  da  Assessoria  de  Relações

Institucionais da Anatel, em resposta ao Ofício nº 023/2013, que solicita informações

acerca dos índices de radiação das antenas utilizadas na rede de telefonia móvel; e

do Sr. Carlos Renato Parreiras Quadros, cidadão, solicitando que seja realizada pela

comissão auditoria em seu CPF no site da Anatel, onde estão registradas diversas

irregularidades daquela agência. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que

compreende a discussão e a votação de proposições da comissão. Submetidos a

votação, cada um por sua vez, são aprovados requerimentos dos deputados Ulysses

Gomes em que solicita seja realizada reunião com convidados da CPI da Telefonia

para ouvir representante do Ministério do Trabalho a fim de analisar as denúncias dos

trabalhadores das operadoras de telefonia móvel;  Sargento Rodrigues (4) em que
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solicita  seja  encaminhado  à  regional  em  Belo  Horizonte  do  Ministério  Público  do

Trabalho  pedido  de  providências,  acompanhado  das  notas  taquigráficas  da  13ª

Reunião Ordinária dessa comissão, para que sejam investigadas denúncias do Sinttel

sobre condições de trabalho em centrais telefônicas conhecidas como  call centers

neste município e aplicadas, se necessário, penalidades cabíveis; seja realizada visita

da  CPI  da  Telefonia  às  empresas  de  call center que  menciona  para  verificar  a

qualidade do atendimento prestado ao consumidor; seja ouvido nesta reunião o Sr.

Thiago  Ribeiro  de  Oliveira,  representante  do  Sindicato  dos  Trabalhadores  em

Telecomunicações de Minas Gerais - Sinttel -; seja encaminhado à Diretoria de Rádio

e TV desta Casa pedido de providências para que seja instalada nas reuniões da CPI

da Telefonia toda a estrutura para a gravação e retransmissão dos trabalhos de forma

permanente; João Leite, Sargento Rodrigues e Ulysses Gomes em que solicitam seja

realizada reunião desta comissão nos Municípios de Ituiutaba, Sete Lagoas, Juiz de

Fora, Montes Claros e Uberlândia, para debater, em audiência pública, os problemas

apresentados  pelos  serviços  prestados  pelas  operadoras  de  telefonia  móvel  no

interior do Estado; Liza Prado em que solicita sejam arquivadas as reclamações que

menciona para subsidiar a elaboração do relatório final da CPI da Telefonia; e Celinho

do Sinttrocel  (32)  em que  solicita  seja  debatida  pela  CPI  da  Telefonia  a  falta  de

investimento  e  a  defasagem  tecnológica  em  telefonia  móvel,  que  vêm  causando

danos  aos  cidadãos  dos  seguintes  distritos:  Quartel  do  Sacramento,  Passa  Dez,

Palestina, Vista Alegre, Córrego da Derrubada e Córrego do Areia, do Município de

Bom  Jesus  do  Galho;  Santo  Antônio  do  Pontal,  do  Município  de  Governador

Valadares; São João do Vacaria,  do Município de Virgem da Lapa; Bom Jesus da

Vitória,  do Município de Santa Helena de Minas; Cocais,  do Município de Coronel

Fabriciano;  Vila  Pereira,  do  Município de  Nanuque;  Aimorezinho,  do  Município  de

Serra dos Aimorés; São Sebastião de Braúnas e Bom Jesus do Bagre, do Município

de Belo Oriente; Abreus, do Município de Alto do Rio Doce; distritos de Córrego Novo;

Fonseca, do Município de Alvinópolis;  Divino do Traíra e São José do Acácio, do

Município de Engenheiro Caldas; Cocais das Estrelas, do Município de Antônio Dias;

Distrito Industrial do Município de Coronel Fabriciano; Cachoeira Escura e Perpétuo

Socorro, do Município de Belo Oriente; nos Bairros Santa Cruz, Caladinho de Cima,
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Potira, Caladão, Jardim Primavera e Contente, no Município de Coronel Fabriciano; e

no Bairro Macuco, do Município de Timóteo; e que seja encaminhado às empresas

Vivo, Claro,  Oi e Tim pedido de providências  para a expansão do serviço dessas

operadoras de telefonia móvel para os seguintes distritos: Quartel do Sacramento,

Passa Dez, Palestina, Vista Alegre, Córrego da Derrubada e Córrego da Areia, do

Município  de  Bom  Jesus  do  Galho;  Divino  do  Traíra  e  São  José  do  Acácio,  do

Município de Engenheiro Caldas; os distritos do Município de Córrego Novo; Abreus,

do Município de Alto do Rio Doce; Cocais das Estrelas, do Município de Antônio Dias;

Bom Jesus da Vitória, do Município de Santa Helena de Minas; São Sebastião de

Braúnas e Bom Jesus do Bagre,  do Município de Belo Oriente;  Santo Antônio do

Pontal, do Município de Governador Valadares; Fonseca, do Município de Alvinópolis;

Aimorezinho, do Município de Serra dos Aimorés; Cocais, do Município de Coronel

Fabriciano;  Vila  Pereira,  do  Município  de  Nanuque;  Distrito  Industrial  de  Coronel

Fabriciano; São João do Vacaria, do Município de Virgem da Lapa; e para o Bairro

Macuco, do Município de Timóteo. Atendendo ao requerimento do deputado Sargento

Rodrigues, a presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir o

Sr.  Thiago Ribeiro de Oliveira,  representante do Sinttel,  que é convidado a tomar

assento à mesa. A presidência concede a palavra ao deputado Sargento Rodrigues,

para suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra ao convidado, para que

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

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, 20 de novembro de 2013.

Zé Maia, presidente - Ulysses Gomes - João Leite - Sargento Rodrigues - Duarte

Bechir.

ATA DA 32ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA NA

3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 12/11/2013

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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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  os  dados  relativos ao tráfico  de  pessoas  em Minas

Gerais e a discutir e votar proposições da comissão, e comunica o recebimento de

ofício do  Sr.  Jeferson Botelho Pereira,  superintendente  de  Investigações e Polícia

Judiciária da Polícia Civil, encaminhando cópia da Recomendação nº 007/SIPJ/2013,

dessa  superintendência,  que  trata  das  regras  sobre  concessão  de  fiança;  e  de

correspondência publicada no  Diário  do  Legislativo,  nas datas mencionadas entre

parênteses,  dos Srs. Joaquim Herculano Rodrigues (2),  presidente do Tribunal  de

Justiça; José Paulino de Freitas Neto, juiz de direito substituto da Comarca de Rio

Vermelho; Leandro Guimarães Guedes, chefe da Assessoria Parlamentar do Ministro

da  Justiça  (7/11/2013);  do  Sr.  Rômulo  de  Carvalho  Ferraz,  secretário  de  Defesa

Social; da Sra. Eula Karem Sandim Martins, presidente da Associação Nacional para

Exigências  do Cumprimento das Obrigações  Legais;  e do Cel.  BM Osmar Duarte

Marcelino,  presidente  do  Tribunal  de  Justiça  Militar  (9/11/2013).  A  presidência

interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir as Sras. Raquel Portugal

Nunes, assessora jurídica do Ministério Público Federal, representado o procurador-

chefe  da  Procuradoria  da  República  em  Minas  Gerais;  Ana  Cláudia  da  Silva

Alexandre,  defensora  pública,  representado  a  defensora  pública-geral  do  Estado;

Cristina Coelli Cicarelli Masson, delegada chefe da Divisão de Referência da Pessoa

Desaparecida  da  Polícia  Civil;  Flávia  Gotelip  Corrêa  Veloso,  coordenadora  do

Programa de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas da Secretaria de Defesa Social;

Vanessa  do  Carmo,  coordenadora  do  Projeto  de  Enfrentamento  ao  Tráfico  de

Pessoas do Jovens Com Uma Missão - Jocum; Michelle Sichinel Chaves, missionária

do Jocum; Caroline Bastos Dantas, advogada e professora universitária do UniBH e

do Unifemm; e os  Srs.  Roberto de Jesus Câmara da Costa,  delegado de Polícia

Federal,  representando o  superintendente  Regional  da  Polícia  Federal;  Jarbas  de

Carvalho Ladeira Filho, desembargador coordenador do programa Novos Rumos do

Tribunal  de  Justiça;  Talles  Andrade  de  Souza,  coordenador-geral  de  Política  de
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Prevenção à Criminalidade da Secretaria de Defesa Social; Raphael Veloso Teixeira,

representante  da  Comissão  de  Excedentes  do  concurso  de  2013  para  perito  da

Polícia Civil,  que são convidados a tomar assento à mesa. O presidente, autor do

requerimento que deu origem ao debate, tece suas considerações iniciais. Logo após,

passa  a  palavra  aos  convidados,  para  que  façam  suas  exposições.  Abertos  os

debates,  segue-se  ampla  discussão,  conforme  consta  nas  notas  taquigráficas.

Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  presidência  agradece  a  presença  de  todos,

convoca os membros da comissão para a próxima reunião ordinária,  determina a

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 13 de novembro de 2013.

João Leite, presidente - Cabo Júlio - Sargento Rodrigues.

ATA DA 5ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ESPORTE, LAZER E

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

12/11/2013

Às 14h13min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Marques Abreu e

Tadeu Martins Leite, membros da supracitada comissão. Havendo número regimental,

o presidente, deputado Marques Abreu, declara aberta a reunião e, nos termos do art.

120, inciso III, do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior,

considera-a  aprovada  e  solicita  aos  deputados  que  a  subscrevam.  A presidência

informa que a reunião se destina a debater o Projeto de Lei nº 4.061/2013, de autoria

do  deputado  Cabo Júlio,  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,  e  a  discutir  e  votar  proposições  da  comissão.

Registra-se a presença da deputada Liza  Prado e dos deputados Mário Henrique

Caixa e Tenente Lúcio. A presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião

para  ouvir  os  Srs.  Gabriel  Azevedo,  subsecretário  de  Esportes  e  da  Juventude,

representando o secretário; Caio Narcio Rodrigues, presidente estadual da Juventude

do PSDB;  Bruno Júlio  Moreira  Santos,  secretario-geral  nacional  da  Juventude do

PMDB; Alberto Perini Neto, presidente estadual da Juventude do PDT; Thiago Magela

de Carvalho, vice-presidente nacional de Relações Interpartidárias da Juventude do

PTB; Italo Henrique Castelo Branco Muniz, presidente da Juventude do Democratas;
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Bruno Roger Ribeiro, secretário estadual da Juventude do PT; Ricardo de Mattos e

William  Rogério  de  Souza,  vereadores  da  Câmara  Municipal  de  São  Lourenço;

Jefferson  Ferreira  Lima,  secretário  nacional  da  Juventude  do  PT;  Felipe  Ribeiro,

presidente do Conselho Estadual da Juventude; e Daniel Aleixo Favarini, presidente

estadual  da  Juventude  do  PHS,  que  são  convidados  a  tomar  assento  à  mesa.

Retiram-se do recinto a deputada Liza Prado e os deputados Mário Henrique Caixa e

Tenente Lúcio. A presidência passa a palavra aos convidados, para que façam suas

exposições. Registra-se a presença do deputado Cabo Júlio, autor do requerimento

que deu origem ao debate, que tece suas considerações. 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, 19 de novembro de 2013.

Marques Abreu, presidente - Tenente Lúcio - Mário Henrique Caixa.

ATA DA 23ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

E DO CONTRIBUINTE NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 12/11/2013

Às 14h39min, comparecem na Sala das Comissões a deputada Liza Prado e os

deputados Rômulo Veneroso e Tadeu Martins Leite (substituindo o deputado Cabo

Júlio,  por  indicação  da  liderança  do  Bloco  Minas  sem  Censura),  membros  da

supracitada comissão. Havendo número regimental, o presidente, deputado Rômulo

Veneroso, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do

deputado Tadeu Martins Leite, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é

dada  por  aprovada  e  é  subscrita  pelos  membros  da  comissão  presentes.  A

presidência  informa  que  a  reunião  se  destina  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 4.342/2013 (Cabo Júlio), no 1º turno; 425/2011 (Duilio de Castro) e 2.405/2011

(Liza Prado), no 2º turno. 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, 19 de novembro de 2013.

Rômulo Veneroso, presidente - Liza Prado - Duarte Bechir.

ATA DA 15ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO

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

13/11/2013

Às 9h11min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Gustavo Corrêa,

Inácio Franco, Antônio Carlos Arantes, Leonardo Moreira, Rogério Correia e Vanderlei

Miranda, membros da supracitada comissão. Estão presentes, também, os deputados

Arlen Santiago, Luiz Henrique e Lafayette de Andrada. Havendo número regimental, o

presidente,  deputado Gustavo Corrêa,  declara  aberta  a  reunião  e,  em  virtude da

aprovação de requerimento do deputado Leonardo Moreira, dispensa a leitura da ata

da reunião anterior,  a qual  é dada por aprovada e é subscrita  pelos  membros da

comissão presentes.  A presidência informa que a reunião se destina a 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: no 1º turno, Projetos de Lei

nºs 4.439/2013 (deputado Antônio Carlos Arantes) e 4.648/2013 (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. É aprovado requerimento do deputado Gustavo Corrêa em que solicita seja

alterada a ordem do dia, de modo que o Projeto de Lei nº 3.507/2012 seja apreciado

em primeiro lugar. Após discussão e votação, é aprovado o parecer pela aprovação,

no 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.507/2012 na forma do Substitutivo nº 2 (relator:

deputado  Gustavo  Corrêa).  O  deputado  Inácio  Franco  retira-se  da  reunião.

Registram-se  as  presenças  dos  deputados  Sargento  Rodrigues,  membro  da

comissão,  e  Tiago  Ulisses  (substituindo  o  deputado  Inácio  Franco  pelo  BAM).

Registram-se,  também,  as  presenças  dos  deputados  Adalclever  Lopes,  Carlos

Pimenta, Sávio Souza Cruz e Paulo Guedes. Após discussão e votação, é aprovado o

parecer pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei Complementar nº 53/2013,

com as Emendas nºs 1 a 3,  da Comissão de Constituição e Justiça,  com o voto
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contrário do deputado Rogério Correia (relator: deputado Leonardo Moreira). Na fase

de discussão do parecer sobre o Projeto de Lei Complementar nº 54/2013, vem à

mesa  a  Proposta  de  Emenda  nº  1,  dos  deputados  Rogério  Correia  e  Sargento

Rodrigues. Submetido a votação, é aprovado o parecer, para 1º turno, do Projeto de

Lei  Complementar  nº  54/2013,  com  as  Emendas  nºs  1  e  2,  da  Comissão  de

Constituição e Justiça (relator: deputado Leonardo Moreira), com os votos contrários

dos deputados Rogério Correia e Vanderlei Miranda. Submetida a votação, é rejeitada

a Proposta de Emenda nº 1. O parecer sobre o Projeto de Lei nº 4.439/2013, no 1º

turno,  deixa  de  ser  apreciado em  virtude de solicitação de prazo  regimental  pelo

relator, deputado Antônio Carlos Arantes. O Projeto de Lei nº 4.440/2013 é retirado de

pauta pelo presidente 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 4.442/2013 na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão

de Constituição e Justiça (relator: deputado Gustavo Corrêa); 4.443/2013 na forma do

Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça, com as Emendas nºs 1 e 2

(relator: deputado Inácio Franco), ambos com o voto em branco do deputado Rogério

Correia; e 4.648/2013 na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e

Justiça (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 Luiz Henrique em que solicita  seja realizada reunião para debater,  em

audiência pública, a transferência de competências do Instituto de Terras de Minas

Gerais - Iter - para a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional e Política

Urbana - Sedru - e para a Fundação Rural Mineira - Ruralminas -; Vanderlei Miranda

em que solicita seja encaminhado à assessoria jurídica do Fundo de Previdência do

Estado de Minas Gerais - Funpemg - pedido de informações sobre a proposta de

extinção desse fundo,  previsto  no Projeto  de  Lei  Complementar  nº  54/2013,  bem

como sobre a instituição do regime de providência complementar proposto no Projeto

de Lei Complementar nº 53/2013; e Rogério Correia em que solicita seja realizada

reunião  conjunta  desta  comissão  e  da  Comissão  de  Fiscalização  Financeira  e

Orçamentária para debater, em audiência pública, os Projetos de Lei Complementar
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nºs 53 e 54/2013, com o voto contrário do 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, 19 de novembro de 2013.

Gustavo Corrêa, presidente.

ATA DA 33ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS NA 3ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 13/11/2013

Às 9h14min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Durval Ângelo 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 a subscreve. A presidência

informa que a reunião se destina a debater o balanço das atividades da Comissão de

Prevenção à Violência em Manifestações Populares e comunica o recebimento de

ofícios dos Srs. Renato Patrício Teixeira, corregedor-geral de Polícia Civil, indicando a

Sra. Maria Luiza Papini Arantes, delegada, e o Sr. Luiz Flávio Cortat, subcorregedor

de Polícia Civil, para representá-lo na reunião de 4/11/2013, às 14 horas; e Gustavo

Adélio Lara Ferreira, subcorregedor-geral de Polícia Civil, informando que o Inquérito

Policial nº 900.497 foi encaminhado ao Tribunal de Justiça e encontra-se baixado e

arquivado;  e  da  seguinte  correspondência,  publicada  no  Diário  do  Legislativo em

7/11/2013: ofícios das Sras. Maria Coeli Simões Pires, secretária de Casa Civil; Luz

Maria  Romanelli  de  Castro,  promotora  de  justiça,  e  Elisa  Smaneoto,  diretora  de

Gestão Interna da Presidência da República; e dos Srs. Sérgio de Azevedo Penna

Chaves Júnior, promotor de justiça; Adailton Ramos do Nascimento, procurador-chefe

da  Procuradoria  da  República  no  Estado;  Ocimar  Carmo da  Silva,  secretário  de

Desenvolvimento Social e Cidadania de Santa Luzia, e Rômulo de Carvalho Ferraz,

secretário  de  Defesa  Social.  A presidência  interrompe  os  trabalhos  ordinários  da

reunião  para  ouvir  a  Sra.  Letícia  Baptista  Gamboge  Reis,  coordenadora  da

Superintendência de Investigação e Polícia Judiciária da Polícia Civil; o Sr. Hugo e

Silva, delegado regional de Venda Nova, representando o Sr. Antônio Gama Júnior,

subcorregedor da Polícia Civil; as Sras. Nívia Mônica Silva, coordenadora do Centro
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de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa dos Direitos Humanos;

Maria  Auxiliadora  Viana  Pinto,  defensora  pública;  Beatriz  da  Silva  Cerqueira,

presidente  da  CUT-MG,  e  Maria  Emília  da  Silva,  fundadora  do  Instituto  DH:

Promoção,  Pesquisa  e  Intervenção em Direitos  Humanos  e  Cidadania;  e  os  Srs.

Bruno Henrique Nogueira Cardoso, conselheiro do Conselho Estadual de Defesa dos

Direitos Humanos; Antônio Eduardo Silva Nicácio, coordenador técnico do programa

Polos de Cidadania, da UFMG, representando a Sra. Egídia Maria de Almeida Aiexe,

do Fórum Mineiro de Direitos  Humanos; e José Antônio Baêta de Melo Cançado,

procurador de justiça, que são convidados a tomar assento à mesa. A presidência

tece suas considerações iniciais e, logo após, passa a palavra aos convidados, para

que  façam  suas  exposições.  Abertos  os  debates,  segue-se  ampla  discussão,

conforme consta nas notas taquigráficas. A presidência retoma os trabalhos ordinários

da reunião. Registra-se a presença dos deputados Sebastião Costa e Duarte Bechir

(substituindo o deputado Zé Maia, por indicação da liderança do BTR). 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 em que solicita seja encaminhado

à Comissão da Verdade de Minas Gerais pedido de providências para que sejam

tomados  depoimentos  de  familiares  de  Arcy  Ribeiro  de  Carvalho  com  relação  a

agressão e tortura que teria sofrido durante o regime militar; e dos deputados Durval

Ângelo (8) em que solicita sejam encaminhados aos Ministérios Públicos Federal e

Estadual, à Delegacia de Polícia Civil de Manga e à Superintendência Regional da

Polícia  Federal  cópia dos Boletins  de  Ocorrência  nºs  M-3899-2013-0000342 e M-

3899-2013-0000376 e  pedido  de providências  para a  agilização da apuração das

denúncias neles contidas de crimes de ameaça que teriam sido praticados contra

indígenas; seja encaminhado à Prefeitura e à Câmara Municipais de Montes Claros e

às representações das Polícias Militar e Civil nesse município pedido de providências

com vistas  à melhoria das condições para o exercício da atividade de carroceiro,

incluindo  o  atendimento  veterinário  gratuito  aos  animais  e  a  regularização  das

licenças  pertinentes  à  atividade;  sejam  encaminhados  à  Secretaria  de  Atenção  à

Saúde do Ministério da Saúde as notas taquigráficas da 64ª Reunião Extraordinária
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da comissão e pedido de providências com vistas ao aumento dos repasses federais

para  o  SUS  no  Norte  de  Minas,  especialmente  em  Montes  Claros;  sejam

encaminhadas aos convidados presentes à 64ª Reunião Extraordinária da comissão

as respectivas notas taquigráficas;  seja encaminhado ao Ministério  da Saúde e à

Secretaria  de  Saúde  pedido  para  que  intercedam  no  impasse  provocado  pela

suspensão dos repasses de verbas à Santa Casa e aos demais hospitais municipais

por  parte da Prefeitura Municipal  de Montes Claros; seja encaminhada a D.  José

Moura, arcebispo metropolitano de Montes Claros, manifestação de apoio por sua

intercessão no impasse provocado pela suspensão dos repasses de verbas à Santa

Casa e aos demais hospitais municipais por parte da Prefeitura Municipal de Montes

Claros; seja encaminhado ao Ministério da Justiça e à Funai pedido de providências

para  a  agilização  da  publicação  do  relatório  que  confirma  a  ocupação  indígena

ancestral  nas  terras  reivindicadas  pelas  comunidades  de São João  das  Missões,

Itacarambi e região; e seja realizada reunião em 9/12/2013, na semana em que se

comemoram  os  65  anos  da  promulgação  da  Declaração  Universal  dos  Direitos

Humanos, para debater, em audiência pública, o direito à liberdade de manifestação

popular  e  as  mobilizações  da  sociedade  civil  organizada;  Durval  Ângelo  e  Arlen

Santiago (6) em que solicitam seja encaminhado à Prefeitura Municipal de Itacarambi

pedido  de  informações  sobre  o  uso  dos  recursos  orçamentários  para  a  saúde

indígena;  seja  realizada visita  à  área indígena xacriabá,  convidando-se  para  dela

participar a Sra. Deborah Duprat, procuradora-geral da República; seja encaminhado

à presidenta da República pedido de providências para a oficialização da demarcação

da  área  indígena  xacriabá;  seja  encaminhado  à  Secretaria  da  Presidência  da

República e à Diretoria-Geral do Dnit  pedido de providências para a agilização do

asfaltamento do trecho da BR-135 entre Montalvânia e o Distrito de Monte Rei, em

Juvenília; sejam encaminhadas à 6ª Promotoria Federal, ao Ministério Público, à Sra.

Deborah  Duprat,  procuradora-geral  da  República;  ao  Conselho  Indigenista

Missionário e às autoridades presentes à 63ª Reunião Extraordinária da comissão as

respectivas  notas  taquigráficas;  e  seja  encaminhado  à  Funai,  à  Codevasf  e  às

Secretarias de Desenvolvimento Social e de Educação pedido de providências para o

atendimento das demandas da Câmara Municipal de São João das Missões relativas
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ao  acesso  das  comunidades  indígenas  a  saúde,  trabalho,  assistência  social,

educação, cultura e lazer; João Vítor Xavier em que solicita seja realizada reunião

conjunta com a Comissão de Segurança Pública para debater, em audiência pública,

violações de direitos que teriam ocorrido em processos de adoção de crianças em

Contagem; e Paulo Lamac em que solicita seja realizada reunião para debater, em

audiência pública, o tema "Liberdade versus segurança: a imposição de restrições ao

trânsito  e  permanência  de  menores  de  18  anos  em  locais  públicos".  É  recebida

proposição do deputado Sargento Rodrigues em que solicita seja realizada reunião

para  debater,  em audiência  pública,  denúncia  de  atos  de  abuso  de  autoridade e

perseguição  que teriam  sido  praticados  pelos  oficiais  do  32º  Batalhão  de  Polícia

Militar em desfavor do Cb. PM Marcelo Anastácio. Cumprida a finalidade da reunião,

a presidência agradece a presença de todos, convoca os membros da comissão para

a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 13 de novembro de 2013.

Durval Ângelo, presidente - Rogério Correia.

ATA DA 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PREVENÇÃO E COMBATE

AO USO DE CRACK E OUTRAS DROGAS NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 13/11/2013

Às 10h3min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Vanderlei Miranda,

Glaycon Franco,  Marques Abreu e Elismar  Prado (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 apreciar a matéria constante na 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 em

7/11/2013. O presidente acusa o recebimento do Projeto de Lei nº 4.440/2013, no 1º

turno, do qual avoca para si a relatoria. 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
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único, por unanimidade, o Projeto de Lei nº 4.504/2013, 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.  Submetido  a  votação,  é

aprovado  o  requerimento  do  deputado  Vanderlei  Miranda  em  que  solicita  seja

realizada reunião para debater, em audiência pública, o Projeto de Lei nº 4.440/2013,

em tramitação nesta Casa. 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 novembro de 2013.

Paulo Lamac, presidente.

ATA DA 28ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,

CIÊNCIA E TECNOLOGIA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 14/11/2013

Às 14h15min, comparecem na Sala das Comissões a deputada Maria Tereza Lara e

os deputados Bosco e Sávio Souza Cruz (substituindo o deputado Elismar Prado, por

indicação da liderança do MSC), membros da supracitada comissão. Está presente,

também,  o  deputado  Célio  Moreira.  Havendo  número  regimental,  a  presidente,

deputada Maria Tereza Lara , 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  debater  e  apoiar  o

projeto  de  transformação  do  Centro  Federal  de  Educação  Tecnológica  de  Minas

Gerais  -  CEFET-MG  -  em  universidade  tecnológica.  A presidência  interrompe  os

trabalhos ordinários da reunião para ouvir os Srs. Maurilio Soares Guimarães, prefeito

municipal de Curvelo; Reinaldo Xavier Guimarães, presidente da Câmara Municipal

de Curvelo; Carlos Alexandrino dos Santos, Superintendente de Ensino Superior e

Coordenador do Fórum das Instituições Públicas de Ensino Superior de Minas Gerais,

representando o Sr. Narcio Rodrigues da Silveira, secretário de Estado de Ciência,

Tecnologia e Ensino Superior; Márcio Silva Basílio, diretor-geral do Cefet-MG; Adilson

Lopes  de  Oliveira,  assessor  de  cooperação  institucional  do  Cefet-MG;  Gabriel

Guimarães,  deputado  federal,  e  Luiz  Henrique  Pimenta,  presidente  do  Grêmio
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Estudantil;  e  as  Sras.  Maria  Vitalina  Borges  de Carvalho,  diretora  do  Cefet-MG -

câmpus Curvelo; Leila Helena de Freitas Menezes, titular da 10ª Superintendência

Regional  de Educação,  e Poliana Correia,  presidente  do Conselho  de Turmas do

Cefet Curvelo, que são convidados a tomar assento à mesa. A presidência concede a

palavra  aos  deputados  Bosco e  Célio  Moreira,  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, 20 de novembro de 2013.

Duarte Bechir, presidente - Maria Tereza Lara - Ulysses Gomes - Bosco - Adalclever

Lopes.

ATA DA 67ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

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

19/11/2013

Às 9h32min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Durval Ângelo e

Rogério Correia, membros da supracitada comissão. Estão presentes, também, os

deputados  Sargento  Rodrigues  e  Cabo  Júlio.  Havendo  número  regimental,  o

presidente, deputado Durval Ângelo, declara aberta a reunião, dispensa a leitura da

ata  da  reunião  anterior,  dá-a  por  aprovada e  a  subscreve.  O presidente  acusa o

recebimento do Projeto de Lei nº 3.795/2013, no 1º turno,  do qual  designa como

relator o deputado Rogério Correia. A presidência informa que a reunião se destina a

debater as supostas ações de constrangimento ilegal, abuso de autoridade, cárcere

privado e tortura praticados por militares da Corregedoria da Polícia Militar  contra

policiais  da  19ª  Companhia Independente de  Pará de Minas,  no dia 19/9/2013.  A

presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir os Srs. Ten. Cel.

Wagner Adriano Augusto, representando o corregedor da Polícia Militar; Raimundo

Nonato Meneses Araújo, diretor institucional da Ascobom, representando o presidente

dessa associação; 1º-Ten. PM Giovane José de Mendonça, chefe de Adjuntoria da 7ª
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Região da Polícia Militar em Divinópolis; Maj. PM Joel da Rocha Silva, comandante

da 19ª Companhia Independente de Polícia Militar  em Divinópolis;  Maj.  PM Paulo

José de Azevedo, comandante da 5ª Companhia de Polícia Militar em Itaúna; 2º-Ten.

PM Tyrone da Silva Teixeira, do 7º Batalhão de Polícia Militar em Bom Despacho; 2º-

Sgt.  PM Osvaldo Gontijo de Campos, da 19ª Companhia Independente de Polícia

Militar em Pará de Minas; 3º Sgt. PM Waldeci Omar dos Santos, da 19ª Companhia

Independente  de  Polícia  Militar  em  Pará  de  Minas;  3º-Sgt.  PM  Natan  Bastos

Francisco, da 19ª Companhia Independente de Polícia Militar em Pará de Minas; 3º-

Sgt. PM Anderson José da Silva, da 19ª Companhia Independente de Polícia Militar

em Pará de Minas; Cb.  PM Tone Angele Honório dos Santos,  da 19ª Companhia

Independente de Polícia Militar em Pará de Minas; Cb. PM Alain Lazaro da Silva, da

19ª Companhia Independente de Polícia Militar em Pará de Minas; Ten.-Cel. Walter

Ferreira da Costa, secretário de gestão estratégica da Associação Norte Mineira de

Policiais  e  Bombeiros  Militares,  que  são  convidados  a  tomar  assento  à  mesa.  A

presidência concede a palavra ao deputado Cabo Júlio, autor do requerimento que

deu origem ao debate, para suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra

aos  convidados,  para  que façam suas  exposições.  Abertos  os  debates,  segue-se

ampla discussão, conforme consta nas notas taquigráficas. 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 novembro de 2013.

Durval Ângelo, presidente - Rogério Correia - Rômulo Viegas.

ATA DA 35ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 19/11/2013

Às 10h6min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Sebastião Costa,

André Quintão, Dalmo Ribeiro Silva, Luiz Henrique e Adalclever Lopes (substituindo o

deputado  Leonídio  Bouças,  por  indicação  da  liderança  do  MSC),  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
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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 4.673 e 4.695/2013 e Projetos de Lei Complementar

nºs 40 e 55/2013 (Dalmo Ribeiro Silva); 4.678 e 4.685/2013 (Luiz Henrique); 4.676,

4.689 e 4.690/2013 (André Quintão); 4.675, 4.679, 4.680, 4.682, 4.692 e 4.697/2013

(Gustavo Perrella); 4.674, 4.677 e 4.696/2013 (Leonídio Bouças); 4.672 e 4.683/2013

(Sebastião Costa);  e  4.681,  4.688 e 4.691/2013 (Duilio  de Castro).  Passa-se à 1ª

Fase da 2ª  Parte (Ordem do Dia),  que compreende a discussão e a  votação de

pareceres  sobre  proposições  sujeitas  à  apreciação  do  Plenário.  Registra-se  a

presença do deputado Gustavo Perrella. Após discussão e votação, são aprovados,

cada um por sua vez, os pareceres pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade,

em turno único, dos Projetos de Lei nºs 4.659/2013 na forma do Substituivo nº  1

(relator: deputado Luiz Henrique); e 4.666/2013 na forma do Substitutivo nº 1 (relator:

deputado Dalmo Ribeiro  Silva,  em virtude de redistribuição);  e ,  no 1º  turno,  dos

Projetos  de  Lei  nºs  4.415/2013 com a Emenda nº  1 (relator:  deputado Sebastião

Costa); 4.628 e 4.441/2013 na forma do Substitutivo nº 1 (relator: deputado Dalmo

Ribeiro  Silva);  4.309/2013  com  a  Emenda  nº  1  e  4.563/2013  (relator:  deputado

Adalclever  Lopes,  em  virtude  de  redistribuição);  4.331/2013  (relator:  deputado

Gustavo Perrella). Os Projetos de Lei nºs 1.271/2011, 4.219, 4.285 e 4.586/2013 são

retirados  da  pauta,  atendendo-se  a  requerimento  do  deputado  André  Quintão,

aprovado pela comissão. São distribuídos em avulso os pareceres que concluem pela

juridicidade, legalidade e constitucionalidade,  no 1º  turno,  dos Projetos de Lei  nºs

4.299/2013  (relator:  deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva)  e  4.387/2013  na  forma  do

Substitutivo nº 1 (relator:  deputado Sebastião Costa, em virtude de redistribuição).

São convertidos em diligência à Seplag e ao prefeito municipal de São Francisco do

Glória  o Projeto de Lei  nº  4.655/2013 (relator:  deputado Dalmo Ribeiro Silva);  ao

DER-MG o Projeto de Lei nº 4.665/2013 (relator: deputado Luiz Henrique) e à Seplag

o Projeto de Lei nº 4.669/2013 (relator: deputado Adalclever Lopes, em virtude de

redistribuição). Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende a

discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após
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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 4.479 e 4.658/2013 (relator: deputado Dalmo Ribeiro Silva, em

virtude de redistribuição); 4.639/2013 (relator: deputado Adalclever Lopes, em virtude

de redistribuição);  e 4.649/2013 (relator:  deputado Gustavo Perrella,  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 deputados em que solicitam, nos

termos do art. 301, parágrafo único, do Regimento Interno, aos autores dos Projetos

de  Lei  nºs  4.622,  4.623,  4.653  e  4.656/2013  e  à  Secretaria  de  Casa  Civil  e  de

Relações Institucionais, relativamente ao Projeto de lei nº 4.661/2013, informações

necessárias à instrução dos respectivos processos 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, 20 de novembro de 2013.

Sebastião Costa, presidente - Dalmo Ribeiro Silva - Gilberto Abramo - Adalclever

Lopes.

ATA DA 40ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 19/11/2013

Às  16h30min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  deputados  Zé  Maia,

Lafayette  de  Andrada,  Ulysses  Gomes,  Sebastião  Costa  e  Sávio  Souza  Cruz

(substituindo o deputado Adalclever Lopes, por indicação da liderança do Bloco Minas

Sem Censura), 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. 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  da
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pauta, por determinação do presidente, os Projetos de Lei nºs 4.189/2013, por não

cumprir pressupostos regimentais, e 4.647/2013, por haver sido apreciado em reunião

anterior, e o Projeto de Lei nº 4.454/2013, atendendo-se a requerimento do deputado

Jayro Lessa aprovado pela comissão.  Após discussão e votação, é aprovado,  em

turno único, o parecer pela ratificação, por meio de projeto de resolução, do regime

especial de tributação encaminhado pela Mensagem nº 546/2013 (relator: deputado

Tiago Ulisses).  Os  deputados  Sávio  Souza  Cruz e  Ulysses  Gomes  retiram-se da

reunião. Registra-se a presença do deputado João Leite. Após discussão e votação, é

aprovado,  em  turno  único,  o  parecer  pela  ratificação,  por  meio  de  projeto  de

resolução,  do  regime  especial  de  tributação  encaminhado  pela  Mensagem  nº

549/2013 (relator:  deputado Gustavo Corrêa).  Cumprida a finalidade da reunião, a

presidência agradece a presença de todos, convoca os membros da comissão para a

reunião  extraordinária,  hoje,  às  horas,  determina a  lavratura da  ata  e  encerra  os

trabalhos.

Sala das Comissões, 19 de novembro de 2013.

Zé Maia, presidente - Lafayette de Andrada - Sebastião Costa - Rômulo Viegas.

ATA DA 41ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 19/11/2013

Às  20h11min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  deputados  Zé  Maia,

Lafayette de Andrada, Sebastião Costa e Rômulo Viegas (substituindo o deputado

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

Havendo  número  regimental,  o  presidente,  deputado  Zé  Maia,  declara  aberta  a

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

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

reunião  se  destina  a  apreciar  a  matéria  constante  na  pauta  e  a  discutir  e  votar

proposições da comissão. Suspende-se a reunião. Às 21h35min são reabertos os

trabalhos com a presença dos deputados Zé Maia, Adalclever Lopes, Ulysses Gomes

e Célio 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.  Os  Projetos  de  Lei  nºs  4.189 e  4.647/2013  são retirados  da  pauta  por
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determinação do presidente por não cumprirem pressupostos regimentais. 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 novembro de 2013.

Zé Maia, presidente - Lafayette de Andrada - Ulysses Gomes - Tadeu Martins Leite.

ATA DA 34ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS NA 3ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 20/11/2013

Às  9h5min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  deputados  Durval  Ângelo,

Rômulo Viegas, Rogério Correia, Zé Maia e Duarte Bechir, membros da supracitada

comissão. Está presente, também, o deputado Sargento Rodrigues. Havendo número

regimental,  o presidente, deputado Durval Ângelo,  declara aberta a reunião e, em

virtude da aprovação de requerimento do deputado Rômulo Viegas, dispensa a leitura

da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros

da comissão presentes. A presidência informa que a reunião se destina a debater o

processo de negociação entre o Instituto Estadual de Florestas e os agricultores que

vivem no Parque Estadual da Serra Negra, localizado em Itamarandiba e comunica o

recebimento  da  seguinte  correspondência:  ofícios  da  Sra.  Ana  Lúcia  Almeida

Gazzola,  secretária  de  Estado  de  Educação,  em  que  justifica  a  ausência  de

representante da secretaria na reunião do dia 13/11/2013, assim como esclarece que

a  substituição  de  professores  não  interfere  na  concessão  de  licenças  àqueles

profissionais; e dos Srs. desembargador Almeida Melo, 1º-vice-presidente do Tribunal

de Justiça de Minas Gerais, em que agradece o convite para participar de audiência

pública dessa comissão e justifica sua ausência por estar legalmente impedido; João

Medeiros Silva Neto, promotor de Justiça de Defesa do Patrimônio Público, em que

informa que indeferiu o pedido formulado por  essa comissão para instauração de

inquérito  civil,  haja vista que as irregularidades noticiadas já constituem objeto de

investigação;  e  de  correspondência  publicada  no  Diário  do  Legislativo,  na  data

mencionada entre parênteses: ofícios das Sras. conselheira Maria Cristina Irigoyen

Peduzzi, corregedora nacional de Justiça em substituição; Maria Coeli Simões Pires,

secretária de Estado; Maria Augusta Boulitreau Assirati, presidente interina da Funai;
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e do Sr. Luiz Henrique de Vasconcelos Quaglietta Correa, defensor público federal-

chefe  (14/11/2013);  Maria  Coeli  Simões  Pires,  secretária  de  Estado;  Elaine  Lustz

Portela,  chefe  de  gabinete  do  Ministério  da  Justiça  (19/11/2013).  A  presidência

interrompe  os  trabalhos  ordinários  da  reunião  para  ouvir  a  Sra.  Ênnia  Rafael  de

Oliveira  Guedes  Bueno,  assessora  jurídica,  representando  Roberto  Simões,

presidente da Faemg; e os Srs. Bertholdino Apolonio Teixeira Junior, diretor-geral do

IEF;  Patrick  de  Carvalho  Timochenco,  analista  ambiental  do  IEF;

Rogério  Noce  Rocha,  ouvidor  Ambiental  da  Ouvidoria-Geral  do  Estado  de  Minas

Gerais; Afonso Henrique de Miranda Teixeira, procurador de justiça e coordenador do

Centro  de  Apoio  Operacional  das  Promotorias  de  Justiça  de  Conflitos  Agrários;

Vilson Luiz da Silva, presidente da Fetaemg; Eduardo Nascimento, assessor de Meio

Ambiente  da  Fetaemg;  Heli  de  Souza  Nunes,  presidente  do  Sindicato  dos

Trabalhadores  Rurais  de  Itamarandiba;  José  Raimundo  da  Silva,  presidente  da

Associação  dos  Defensores  e  Amigos  da  Serra  Negra  -  Itamarandiba-MG;  Luiz

Fernando Alves, assessor jurídico da Associação dos Defensores e Amigos da Serra

Negra  -  Itamarandiba-MG-,  que  são  convidados  a  tomar  assento  à  mesa.  O

presidente na condição de autor do requerimento que deu origem ao debate, tece

suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para que

façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme

consta  nas  notas  taquigráficas.  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 em

que solicita seja realizada reunião para debater, em audiência pública, as soluções

devidas aos atos de abuso de autoridade e perseguição praticados pelos oficiais do

32º Batalhão da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais em desfavor do Cabo PM

Marcelo  Anastácio;  Rogério  Correia  em  que  solicita  seja  realizada  reunião  para

debater, em audiência pública, a operação conjunta do Ministério Público do Trabalho

e Polícia Federal que resgatou 100 cidadãos haitianos e 60 nordestinos, vítimas do

tráfico de pessoas e que se encontravam em situações degradantes nos canteiros de

obras da construtora Diedro, que realiza serviços para a empresa Anglo-American, no
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Município  de  Conceição do Mato  Dentro,  inseridos no  Projeto  Minas-Rio;  Rômulo

Viegas e Rogério Correia em que solicitam seja realizada reunião para debater, em

audiência pública, reivindicações dos moradores do Bairro Santa Amélia recebidas

nessa comissão que relatam a ausência de linha de ônibus no sentido bairro-centro e

a deficiente prestação de serviços das linhas existentes que cortam aquele bairro;

Durval  Ângelo  (5)  em que solicita  seja  encaminhado ao presidente  desta Casa o

trecho  das  notas  taquigráficas  da  66ª  Reunião  Extraordinária  da  comissão,

acompanhado de pedido de providências para apuração da violência policial e abuso

de  autoridade  sofridas  pelo  servidor  desta  Casa,  Alex  Sander  Lara,  relatadas  no

referido  texto;  sejam  encaminhadas  ao  governador  do  Estado,  ao  secretário  de

Estado  de  Defesa  Social,  e  ao  comandante-geral  da  Polícia  Militar,  as  notas

taquigráficas da 66ª Reunião Extraordinária da comissão, acompanhadas de pedido

de  providências  para  o  envio  de  uma  diligência  especial  àquele  município  com

representantes dos órgãos correicionais, com a finalidade de apurar rigorosamente os

fatos relatados, considerando que a população local apresentou diversas denúncias

graves e que os representantes da Polícia Militar  chegaram a confirmar o uso de

práticas abusivas como meio usual de manutenção da ordem, e considerando que, no

exato  dia  da  audiência  publica,  um  funcionário  da  Assembleia  Legislativa  foi

submetido a uma busca pessoal abusiva, em moldes equivalentes aos relatados pela

população local; seja encaminhado à subsecretaria de Políticas sobre Drogas pedido

de  providências  para  o  atendimento  ao  adolescente  residente  no  Município  de

Felixlândia  que,  conforme relato contido  nas referidas notas  taquigráficas,  precisa

urgentemente  de  assistência  para  que  não  ingresse  em  atividades  criminosas

associadas  ao  tráfico  de  drogas;  sejam  encaminhadas  ao  Ministério  Público  da

Comarca  de  Curvelo  as  notas  taquigráficas  da  66ª  Reunião  Extraordinária  da

comissão, acompanhadas de pedido de providências para a efetivação do controle

externo das atividades policiais em Felixlândia; sejam encaminhadas à Delegacia de

Polícia  Civil  em Curvelo  as  notas  taquigráficas  da  66ª  Reunião  Extraordinária  da

comissão, acompanhadas de pedido de providências para que se realizem inquéritos

policiais com vistas à apuração das denúncias apresentadas. 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, 20 de novembro de 2013.

Durval Ângelo, presidente.

MANIFESTAÇÕES

A Assembleia  Legislativa  aprovou,  nos  termos  do  art.  103,  III,  "b"  a  "d",  do

Regimento Interno, as seguintes manifestações:

de congratulações com o Sr. Luiz Carlos Miranda, presidente da Força Sindical de

Minas  Gerais,  por  ocasião  da  inauguração  da  nova  sede  dessa  entidade

(Requerimento nº 5.832/2013, do deputado Duarte Bechir);

de congratulações com os Srs.  Ismael  Jerônimo Soares, delegado de polícia,  e

Fábio  Bernardes  Ferreira  de  Santana,  investigador  de  polícia,  pelos  eficientes

trabalhos realizados em Carmo do Rio Claro e região (Requerimento nº 5.902/2013,

do deputado Antônio Carlos Arantes);

de congratulações com os policiais civis que menciona, lotados na 1ª Delegacia

Regional  de  Polícia  Civil,  pela  atuação  em  ocorrência,  nos  Bairros  Furtado  de

Menezes e Vila  Olavo Costa,  em Juiz de Fora,  que resultou na prisão de quatro

adultos e na apreensão de um menor e de 500g de crack, mais de 1kg de maconha,

dois carros, diversos materiais eletrônicos e cerca de R$2.000,00 (Requerimento nº

5.903/2013, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 54º Batalhão

de Polícia Militar, pela atuação em ocorrência, em Ituiutaba, que resultou na prisão de

dois adultos e na apreensão de uma menor e de aproximadamente 2kg de maconha

e crack (Requerimento nº 5.905/2013, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 23º Batalhão

de  Polícia  Militar,  pela  atuação  em  ocorrência,  em  Divinópolis,  que  resultou  na

apreensão  de  um  menor  e  de  10kg  de  cocaína  avaliados  em  aproximadamente

R$100.000,00 (Requerimento nº 5.906/2013, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais civis que menciona, lotados na 4ª Delegacia

Regional de Polícia Civil,  pela atuação em ocorrência, em Muriaé, que resultou na
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prisão  de  uma pessoa  e  na  apreensão  de  aproximadamente  200kg  de  maconha

(Requerimento nº 5.909/2013, do deputado Cabo Júlio);

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  maconha,  R$300,00,  veículos,  materiais  e  instrumentos  para

embalar e comercializar maconha (Requerimento nº 5.910/2013, do deputado Cabo

Júlio);

de aplauso aos policiais militares que menciona, lotados na 2ª e na 3ª Cias. do

Batalhão Rotam,  pela  prisão de  quatro  suspeitos  de  envolvimento  com tráfico  de

drogas no Bairro Tupi, em Belo Horizonte (Requerimento nº 5.912/2013, do deputado

Sargento Rodrigues);

de  aplauso  aos  policiais  militares  que  menciona,  lotados  na  173ª  Cia.  do  27º

Batalhão de Polícia Militar, pela atuação em ocorrência, em Juiz de Fora, que resultou

na 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

(Requerimento nº 5.913/2013, do deputado Sargento Rodrigues);

de  aplauso  aos  policiais  militares  que  menciona,  lotados  na  269ª  Cia.  do  27º

Batalhão de Polícia Militar, pela prisão de dois homens por porte ilegal de arma em

Juiz de Fora (Requerimento nº 5.914/2013, do deputado Sargento Rodrigues);

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 Marimbondo, em Contagem

(Requerimento nº 5.915/2013, do deputado Sargento Rodrigues);

de aplauso aos policiais rodoviários federais pela apreensão de 500kg de maconha

em  Bataguassu  (MS)  (Requerimento  nº  5.917/2013,  do  deputado  Sargento

Rodrigues);

de  congratulações  com  a  Rádio  de  Muriaé  pelo  seu  aniversário  de  70  anos

(Requerimento nº 5.935/2013, do deputado Braulio Braz);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados na Companhia

de Missões Especiais  de  Polícia  Militar,  que atuaram na ocorrência na  região  do
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Bairro Nova Contagem, em Contagem, que resultou na apreensão de 2 adolescentes

e de aproximadamente 8,5kg de maconha, 22 pedras de  crack e uma pistola 765

(Requerimento nº 5.936/2013, do deputado Cabo Júlio);

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 (Requerimento nº 5.937/2013, do deputado

Cabo Júlio);

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

R$223,26 em dinheiro, munições e 45kg de maconha (Requerimento nº 5.938/2013,

do deputado Cabo Júlio);

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,  seis  balas  calibre  38,  11  balas  calibre  32,  11  frascos  contendo

substância inalante,  30 frascos de loló,  5 tabletes de maconha,  oito  papelotes  de

cocaína e R$300,00 em dinheiro (Requerimento nº 5.939/2013, do deputado Cabo

Júlio);

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

(Requerimento nº 5.947/2013, do deputado Cabo Júlio);

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

Betim,  que  resultou  na  apreensão  de  uma  pistola  e  uma  submetralhadora

(Requerimento nº 5.948/2013, do deputado Cabo Júlio);

de  congratulações  com  a  Associação  Comercial,  Industrial  e  Agropecuária  de
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Manhuaçu - Aciam - pelos relevantes serviços prestados à população (Requerimento

nº 5.949/2013, do deputado Braulio Braz).

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 (Requerimento

nº 5.950/2013, do deputado Sargento Rodrigues);

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 (Requerimento  nº  5.951/2013,  do

deputado Sargento Rodrigues);

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 (Requerimento nº 5.952/2013, do deputado Sargento Rodrigues);

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 (Requerimento nº 5.953/2013, do deputado Sargento Rodrigues);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 13º Batalhão

de Polícia Militar, pela atuação em ocorrência, em 19/10/2013, no Bairro Vila Clóris,

em Belo Horizonte, em que 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  (Requerimento  nº  5.957/2013,  do

deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 2º Pelotão

da 18ª CIA. IND. de Meio e Trânsito, pela atuação em ocorrência, em 16/10/2013, na

Rodovia MG-050, Km 400, na zona rural de São Sebastião do Paraíso, que resultou

na prisão de uma pessoa e na apreensão de 15kg de maconha divididos em tabletes

(Requerimento nº 5.960/2013, do deputado Cabo Júlio);

de  congratulações  com  os  policiais  militares  que  menciona,  lotados  na  7ª

Companhia de 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
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765 e R$1.500.000,00 (Requerimento nº 5.961/2013, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com o PM Weslley Marcelo Massako Negre, do 4º Batalhão de

Polícia  Militar,  pela  posse  como  comandante  da  Guarda  Municipal  de  Uberaba

(Requerimento nº 5.962/2013, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com o Sr. Flávio Pereira, diretor da equipe Sada Cruzeiro, pela

conquista do título de Campeã Mundial de Clubes (Requerimento nº 5.990/2013, do

deputado Rômulo Veneroso);

de congratulações com a Rádio Piumhi 104,3 FM pelos 30 anos de sua fundação

(Requerimento nº 5.992/2013, do deputado Antônio Carlos Arantes).

de congratulações com os policiais militares que menciona, do Batalhão Rotam, 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

balança  de  precisão,  5kg  de  maconha  e  R$  609,00;  e  seja  encaminhado  ao

Comando-Geral  da  PMMG pedido  de  providências  para  que  lhes  seja  concedida

recompensa  pelo  relevante  serviço  prestado  à  sociedade  (Requerimento  nº

6.006/2013, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com o Cb. BM Thiago Resende de Almeida pelos profícuos e

eficientes trabalhos realizados no Município de Oliveira (Requerimento nº 6.008/2013,

do deputado Fabiano Tolentino);

de congratulações com a Rádio Esmeraldas FM pela instalação da emissora, em

funcionamento desde o dia 20/10/2013 (Requerimento nº 6.010/2013, do deputado

Sávio Souza Cruz);

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

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 (Requerimento nº 6.012/2013,

do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 52º Batalhão
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de Polícia Militar, pela atuação na operação, em 22/10/2013, em Itabirito, que resultou

na prisão de 4 adultos e na apreensão de 2 menores, 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  (Requerimento  nº  6.014/2013,  do

deputado Cabo Júlio);

de congratulações com o escritor José Maria Rabêlo pelo lançamento do livro Belo

Horizonte: do arraial à metrópole - 300 anos de história (Requerimento nº 6.028/2013,

do deputado Celinho do Sinttrocel);

de  congratulações  com Nélson Henrique Gonçalves  pela  conquista  do  título  de

campeão sul-americano juvenil de atletismo na modalidade arremesso de peso, em

Resistência, na Argentina (Requerimento nº 6.054/2013, do deputado Dalmo Ribeiro

Silva);

de aplauso aos policiais militares que menciona, lotados na 47ª e na 155ª Cias. do

19º Batalhão de Polícia Militar, pela apreensão de 33 armas de fogo em operação no

Distrito  de  Mucuri,  em  Teófilo  Otôni  (Requerimento  nº  6.072/2013,  do  deputado

Sargento Rodrigues);

de aplauso ao Laticínio Scala, localizado em Sacramento, pelos 50 anos de sua

fundação e  pelo  trabalho  desenvolvido  ao  longo desse período (Requerimento  nº

6.231/2013, da Comissão de Política Agropecuária);

de aplauso aos policiais militares que menciona, lotados na 35ª Companhia PM do

21º BPM, pela participação em operação que culminou na apreensão de 2 papelotes

de  cocaína,  92  pedras  de  crack  e 46 buchas  de  maconha  no Município  de  Ubá

(Requerimento nº 6.264/2013, da Comissão de Segurança Pública);

de aplauso aos policiais rodoviários federais pela participação em operação que

culminou na prisão de dois homens com 10kg de cocaína na BR-381, no Município de

São Gonçalo do Sapucaí (Requerimento nº 6.265/2013, da Comissão de Segurança

Pública);

de aplauso aos policiais federais pela participação em operação que culminou na

prisão  de  um  homem  e  na  apreensão  de  31kg  de  cocaína  na  região  de  Três

Corações,  próximo  a  Varginha  (Requerimento  nº  6.266/2013,  da  Comissão  de
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Segurança Pública);

de aplauso aos policiais militares que menciona, lotados na 138ª e na 143ª Cias. do

14º  Batalhão  de  Polícia  Militar,  pela  participação  em  operação  que  culminou  na

apreensão de um menor e na prisão de dois adultos, bem como na apreensão de

maconha,  em Ipatinga (Requerimento  nº  6.267/2013,  da  Comissão de Segurança

Pública);

de aplauso aos policiais militares que menciona, lotados na 13ª Cia. Tático-Móvel

do 13º Batalhão de Polícia Militar, pela participação em operação que culminou na

prisão de Marcel Barbosa dos Santos, conhecido como Maníaco do Dona Clara, que

confessou  ter  abusado  sexualmente  de  adolescentes,  em  Belo  Horizonte

(Requerimento nº 6.268/2013, da Comissão de Segurança Pública);

de aplauso aos policiais militares  que menciona,  lotados na 1ª Cia.  de Missões

Especiais  da  2ª  Região  de  Polícia  Militar,  pela  participação  em  operação  que

culminou na prisão de um traficante e na apreensão de armas de fogo e maconha,

em Betim (Requerimento nº 6.269/2013, da Comissão de Segurança Pública);

de aplauso aos policiais rodoviários federais que menciona pela participação em

operação que culminou na apreensão de maconha na BR-365, em Monte Alegre de

Minas (Requerimento nº 6.270/2013, da Comissão de Segurança Pública);

de aplauso aos policiais militares que menciona, lotados no 2º Grupamento de Meio

Ambiente do 7º Pelotão da 12ª Cia. Independente de Meio Ambiente e Trânsito da

PMMG, pela participação em operação que culminou na apreensão de armas de

fogo,  em Espera Feliz  (Requerimento nº  6.271/2013,  da  Comissão de Segurança

Pública);

de aplauso aos policiais militares que menciona, lotados na 28ª Cia. Independente e

na  1ª  Cia.  do  Batalhão  Rotam  da  PMMG,  pela  participação  em  operação  que

culminou na prisão de três homens que roubaram uma residência, em São Gonçalo

do Pará (Requerimento nº 6.272/2013, da Comissão de Segurança Pública);

de aplauso aos policiais militares que menciona, lotados no 27º Batalhão de Polícia

Militar, pela participação em operação que culminou na prisão de três indivíduos por

tráfico de drogas e na apreensão de cocaína,  em Juiz de Fora (Requerimento nº

6.273/2013, da Comissão de Segurança Pública);
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de aplauso aos policiais federais pela participação em operação que culminou na

prisão de  seis  traficantes  com 35kg de  cocaína,  no  Município  de  Belo  Horizonte

(Requerimento nº 6.277/2013, da Comissão de Segurança Pública).
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 26 DE NOVEMBRO DE 2013

ATAS

ATA DA 63ª REUNIÃO ESPECIAL DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 19/11/2013

Presidência do Deputado Dinis Pinheiro

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

da Mesa - Registro de Presença - Execução do Hino Nacional -  Apresentação dos

Resultados da Pesquisa de Impacto da Política do Bolsa Reciclagem - Entrega do

Estudo do Impacto da Política do Bolsa Reciclagem na Inclusão Socioprodutiva dos

Catadores - Palavras da Sra. Maria das Graças Gonçalves Massal - Palavras da Sra.

Maria Madalena Duarte - Palavras do Secretário  Adriano Magalhães - Palavras do

Deputado  André  Quintão  -  Palavras  do  Presidente  -  Apresentação  Musical  -

Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os deputados e as deputadas:

Dinis Pinheiro - Hely Tarqüínio - Adalclever Lopes - André Quintão - Cabo Júlio -

Dalmo Ribeiro Silva - Gustavo Perrella - João Leite - Lafayette de Andrada - Leonardo

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

Rodrigues - Sebastião Costa - Tony Carlos.

Abertura

O presidente (deputado Dinis Pinheiro) - Às 10h15min, declaro aberta a reunião.

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

Com a palavra o 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  comemoração  dos  dois  anos  da  Bolsa

Reciclagem - Lei nº 19.823, de 2011.
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Composição da Mesa

O  locutor  -  Convidamos  a  tomar  assento  à  Mesa  os  Exmos.  Srs.  Adriano

Magalhães, secretário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

de Minas Gerais, representando o governador do Estado, Antonio Anastasia; Zé Silva,

secretário de Estado de Trabalho e Emprego; deputado André Quintão, presidente da

Comissão  de  Participação  Popular  desta  Casa;  Paulo  Cesar  Vicente  de  Lima,

coordenador de Inclusão e Mobilização Sociais, representando o Ministério Público do

Estado;  e  Eduardo Cyrino  Generoso,  defensor  público  e  assessor  para  Assuntos

Interinstitucionais da Defensoria Pública de Minas Gerais, representando a defensora

pública-geral  do  Estado,  Andréa  Abritta  Garzon;  as  Exmas.  Sras.  Ana  Campos

Guimarães, vice-presidente do Serviço Voluntário de Assistência Social - Servas; e

Zuleika Torquetti,  presidente da Fundação Estadual  do Meio Ambiente - Feam; os

Exmos.  Srs.  José  Aparecido  Gonçalves,  diretor  executivo  do  Centro  Mineiro  de

Referência  em  Resíduos  -  CMRR;  e  Luiz  Henrique  da  Silva,  coordenador  do

Movimento  Nacional  dos  Catadores  de  Materiais  Recicláveis  de  Minas  Gerais  -

MNCR; e as Exmas. Sras. Maria Madalena Duarte, líder do Movimento Nacional dos

Catadores de Materiais Recicláveis de Minas Gerais;  Maria das Graças Gonçalves

Massal, conhecida como Geralda, coordenadora-geral da Asmare; e deputada Luzia

Ferreira.

Registro de Presença

O  locutor - Gostaríamos de registrar a presença da Exma. Sra. Patrícia Dayrell,

engenheira  da  Superintendência  de  Limpeza  Urbana  -  SLU  -,  e  do  Exmo.  Sr.

Osmando Pereira da Silva, prefeito de Itaúna.

Execução do Hino Nacional

O locutor -  Convidamos os presentes a ouvir o Hino Nacional executado pelo Trio

Amadeus.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.

Apresentação  dos  Resultados  da  Pesquisa  de  Impacto  da  Política  do  Bolsa

Reciclagem

O Sr. José Cláudio Junqueira Ribeiro - Bom dia a todos. Sr. Presidente, deputado

Dinis  Pinheiro,  em  cuja  pessoa  cumprimento  todos  os  companheiros  da  Mesa,



1631
____________________________________________________________________________

senhoras e senhores. É com muita satisfação que estou hoje na Assembleia para

apresentar  aos  senhores  os  resultados  da  Bolsa  Reciclagem,  no  tocante  aos

impactos social, econômico e ambiental, referente ao período de um ano da Bolsa

Reciclagem.

Apesar de hoje estarmos celebrando dois anos da legislação, houve a necessidade

do  decreto,  e  os  desembolsos  passaram  a  ocorrer  relativamente  no  segundo

semestre de 2012 - terceiro e quarto trimestre de 2012, de julho a dezembro. Também

já temos os resultados do primeiro semestre de 2013, os dois trimestres - de janeiro a

março e de abril a junho. Esse trabalho foi realizado por uma equipe: a nossa colega

Vera Cardoso, socióloga, cientista política e consultora da ONU, que infelizmente não

pôde estar aqui hoje - ela está em Curitiba -; a economista Simone Libânio, que está

aqui presente conosco; e eu.

Esse primeiro  slide é  um resumo dos resultados da Bolsa  Reciclagem. Durante

esses  12  meses  as  cooperativas  e  associações  de  catadores  que,  além  de

cadastradas,  cumpriram  os  requisitos  necessários  para  receberem  a  Bolsa

Reciclagem, processaram aí 20.735 toneladas no ano e, pela sua comercialização,

receberam  R$10.558.283,00.  Então,  vemos  a  importância  em  números  pelo

processamento dessas 20 mil toneladas. Esse é o resultado financeiro. Por esses

resultados, receberam R$4.113.204,00.

É importante ressaltar, desde o início, que apesar de no país bolsa sempre dar uma

primeira ideia de assistencialismo, na nossa opinião, não é o caso dessa bolsa. Não

temos a opinião de que essa Bolsa Reciclagem seja como uma Bolsa Família, onde

há um projeto assistencial de recursos. Nesse caso, essa bolsa está muito mais para

bolsa  de  valores  do  que  Bolsa  Família.  Não é  um  projeto  assistencialista,  é  um

pagamento por serviços ambientais prestados. Os catadores, as associações e as

organizações de catadores de materiais recicláveis receberam esses recursos não de

forma assistencial, mas, sim, por serviços prestados. Pelos cálculos efetuados, esse

valor está aquém do grande valor do serviço ambiental prestado ao Estado de Minas

Gerais nesse período.

Primeiramente  iremos  apresentar  a  análise  dos  impactos  sociais  que  foram

identificados  nas  alterações  do  comportamento  dos  catadores  de  materiais
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recicláveis. Nesse período demonstraram avanços na gestão dos empreendimentos

solidários, cooperativas e associações. A bolsa teve esse papel de estimular também

maior produtividade, maior organização entre os catadores nas associações e nas

cooperativas,  pelo  número  de trabalhadores organizados  na catação.  Também foi

identificada a consolidação de nova configuração na cadeia produtiva, vinculando a

catação  e  a  comercialização  à  rede  de  produção  industrial.  Esse  avanço  nas

organizações dos catadores demonstra o papel relevante que eles têm na política

ambiental do Estado e contribui para sua melhor organização, a fim de que já possam

trabalhar e processar como verdadeiros empreendedores.

Houve, então, modernização nas rotinas de registro da produção das cooperativas.

Hoje  as  cooperativas  que  recebem  a bolsa  exigem uma documentação  que seja

capaz  de  suportar  auditorias.  Então,  procedimentos  administrativos  e  contábeis

modernos facilitam esse trabalho e também a averiguação por parte do comitê gestor

para que eles possam realmente receber esse pagamento por serviço ambiental. A

Bolsa Reciclagem reserva um valor de até 10% do recebido por cada organização,

exatamente para investir em melhoria da gestão dessas organizações.

O aumento do número de catadores filiados contribui para incrementar o alcance da

política  pública,  avançando,  de  maneira  geral,  para  que  haja  mais  catadores

organizados. Sabemos que, no País, ainda há milhares de catadores em condições

precárias,  desenvolvendo  esse  trabalho  tão  importante  em  termos  de

sustentabilidade.  Costumo  dizer  que  esse  projeto,  esse  trabalho,  finalmente

reconhecido pelos catadores de materiais recicláveis, é um dos melhores exemplos -

senão  o  melhor  -  de  sustentabilidade  que  conheço,  seja  pelos  aspectos  sociais,

econômicos  ou  ambientais,  acionando  o  que  se  convencionou  chamar  de  triple

bottom, que são as variáveis ambiental, econômica e social. Como afirmei, há níveis

mais sofisticados, mais apurados ou avançados de produção e de qualidade nesse

mercado de recicláveis, e a bolsa contribui muito para que esses empreendimentos

ganhem um lugar oficial na cadeia produtiva industrial.

Este quadro mostra o que já vimos sobre a produção de materiais recicláveis no

período, mas é interessante observar a evolução anual de trimestre para trimestre. Do

primeiro trimestre de 2013 para o segundo trimestre de 2013, a que se refere a última
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linha do quadro, podemos verificar que, no setor do papel, a produção evoluiu 6,4%;

do  plástico,  40,2%;  do  metal,  50,9%;  e  do  vidro,  26,9%.  Em  média,  15,8%.

Certamente, o do papel não teve muito avanço, porque sempre foi o material com

melhor desempenho ao longo de toda a história da catação, e é o mais tradicional.

Diria que a catação começou com o papel. A D. Geralda ali presente conhece muito

bem como era a catação em Belo Horizonte. Conhecemos a catação desde a década

de 1950, no Depósito Santa Maria, na Avenida Olegário Maciel.

Chama  muito  a  atenção  a  questão  do  vidro,  que,  em  Belo  Horizonte,  era

considerado rejeito, porque não encontrava lugar no mercado. No quadro, podemos

verificar  o  incremento  do  vidro com a  Bolsa Reciclagem,  porque a  equação para

remunerar o serviço ambiental prestado incentiva mais o material menos valorizado

no mercado.

Este quadro mostra a quantidade de catadores beneficiados ao longo de todo esse

período,  em  média  foram  1.200  catadores,  número  bastante  significativo.  Com  a

remuneração  pela  comercialização,  temos  uma  média  de  quase  R$800,00  que,

acrescida do Pagamento por Serviços Ambientais, que é a Bolsa Reciclagem, passa

para R$1.000,00. No último trimestre, R$989,75.

É interessante  observar  também, Srs.  Deputados,  senhores membros da Mesa,

senhores  e  senhoras,  que  a  Bolsa  Reciclagem  tem  procurado  distribuir  esse

pagamento por serviços ambientais em todas as regiões do Estado. Evidentemente,

verificamos  que,  na  região  central  metropolitana  de  Belo  Horizonte,  é  maior  a

quantidade  de  organizações  que  vêm-se  beneficiando  dessa  remuneração  por

serviços  ambientais,  mas  isso  está  distribuído  em  todo  o  Estado,  ainda  que

verifiquemos  que  no  Jequitinhonha  e  no  Mucuri,  por  exemplo,  ela  está  menos

presente,  o  que  o  Centro  Mineiro  de  Referência  em  Resíduos  já  observou  -

certamente, depois, o Cido poderá falar sobre isso - e vem fazendo trabalhos para a

mobilização  de  associações  e  organizações  naquela  região,  como em  outras  no

interior mineiro.

Os catadores de materiais reciclados estão espalhados por todo o Estado, mas o

nível  de organização deles é muito maior na região metropolitana. Hoje, o Centro

Mineiro de Referência em Resíduos vem se esforçando, principalmente no interior do
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Estado, para que essas organizações também possam avançar em outras regiões do

Estado, porque, para receber por serviço ambiental prestado é necessário comprovar

a reintrodução desses materiais no ciclo de produção. Isso é que justifica a poupança

dos recursos naturais. Aqui são os valores médios mensais da comercialização por

catador, seja pela comercialização, seja por benefício das toneladas comercializadas.

Por  fim,  vamos mostrar  os  benefícios  ambientais  analisados.  De acordo com a

bibliografia  especializada que temos hoje sobre a valoração do serviço ambiental,

principalmente  pelo  estudo de pesquisas  aplicadas,  trabalhamos  com cinco itens:

qual o benefício ambiental, quer dizer, qual o impacto ambiental ao reciclar materiais

em termos de economia de energia, de economia de água, de redução de emissões

de  gás  de  efeito  estufa,  em  relação  ao  desmatamento  evitado,  portanto,  de

biodiversidade preservada, e também em termos de uso do solo que é economizado

por esses materiais não serem aterrados.

Aqui,  nesse  período,  foram  reciclados  20.000t  de  papel.  Isso  significou  uma

economia  de  energia  de  R$201.544,00  e  de  R$4.936.014,00  de  água.  É

impressionante como a reciclagem do papel  se traduz numa grande economia de

água  na  produção  de  papel.  Ainda  que  não  tenhamos  a  indústria  só  de  papel

reciclado, sabemos que grande parte das indústrias também trabalham com 70% de

matéria-prima virgem e 30% de papel reciclado, um pouco mais, um pouco menos,

dependendo do tipo de papel que se quer produzir. Temos uma redução de gás de

efeito estufa. Esses valores são os resultados deste ano, de 12 meses. O trabalho

das organizações que foram cadastradas e aprovadas pelo Comitê Gestor originou

uma redução de 5.598t de gás de efeito estufa, CO2 ou equivalente. Biodiversidade

protegida  por  desmatamento  evitado:  290ha,  significando  R$112.983,00.  Essa

quantidade  de  papel  que  as  organizações  encaminharam  para  a  indústria  da

reciclagem e que comprovaram com notas fiscais e recibos, em termos de valoração

ambiental, proporcionou um montante de R$5.350.321,00. As mesmas análises, com

a mesma metodologia, são feitas para o plástico. Infelizmente, não conseguimos os

dados para o desmatamento evitado e biodiversidade, só conseguimos para o papel.

O papel recebeu de benefício R$445.000,00, ou seja, menos de 10%. Já no caso do

plástico,  a Bolsa Reciclagem pagou um total  de quase R$1.200.000,00,  mas com
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uma valoração ambiental de R$195.000,00. No caso do metal, R$563.000,00, com

uma valoração calculada ou estimada em R$210.000,00; no caso do vidro, recebeu

R$1.062.000,00, com uma valoração ambiental de R$22.000,00. Aqui, temos o total.

A  Bolsa  Reciclagem,  no  geral,  remunerou  esse  trabalho  num  valor  de

R$4.113.204,00.  Pelos  nossos  cálculos,  o  serviço  ambiental  prestado  foi  de

R$5.778.545,00. Evidentemente, o nosso trabalho tem lacunas. Como mostrei, não

conseguimos ainda -  esperamos conseguir  -  calcular  o valor  do serviço ambiental

prestado  por  desmatamento  evitado  e  proteção  à  biodiversidade  para  os  outros

materiais além do papel. Mesmo sem considerar isso - portanto levamos em conta

que  o  nosso  cálculo  é  subestimado  -,  o  serviço  ambiental  prestado  por  essas

organizações, nesses 12 meses, é inferior ao que a Bolsa Reciclagem remunerou, ou

seja, deputados e secretários, o Estado está em dívida com os catadores em termos

de prestação de serviços ambientais. Isso, sem contar o uso do solo. Ao processar

29.513t, que deixaram de ir para os aterros sanitários, considerando que no Estado

de Minas, conforme dados de 2011, a faixa de custo, de preço para a disposição de

resíduos  sólidos  urbanos  em  aterros  sanitários  licenciados  está  entre  R$40,00  e

R$60,00  a  tonelada,  isso  proporciona  uma  economia  de  R$1.200.000,00  a

R$1.800.000,00.  Então,  se  somarmos  a  média,  que  é  de  R$1.500.000,00,  aos

R$5.700.000,00, estamos chegando a uma valoração do serviço ambiental prestado

nesse  um  ano  pelos  senhores  de  cerca  de R$7.000.000,00  a  R$8.000.000,00.  A

Bolsa Reciclagem está pagando mais ou menos 50%. Então, a dívida do Estado é

mais ou menos de 50% com relação aos senhores.

Conforme os dados mais recentes do Ipea, de 2008, qual é a média do material que

está no que convencionamos chamar lixo, que são os resíduos sólidos urbanos? O de

material reciclável é praticamente 32%, ou seja, de todos os materiais recolhidos ou

que geramos em nossas casas, 32% são materiais recicláveis. No caso de Minas

Gerais, isso não muda. Então, hoje, são gerados diariamente no Estado de Minas

Gerais mais ou menos 18.348t, bastante razoável em termos da média nacional de

1kg por habitante por dia. A nossa população é de quase 20 milhões de habitantes.

O que chama a atenção é que existem 32% de materiais recicláveis.  O que foi

comprovado por essas organizações significa apenas 1,9%. Sabemos que há muitas
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outras organizações, porque foram trabalhadas 55 organizações, embora no Centro

Mineiro existam 100 organizações cadastradas.  Imagino que no próximo trimestre

haverá mais  organizações,  com toda a sua documentação organizada e bastante

exigente  para  receber  o  benefício.  É  necessária  uma  comprovação  auditada

seriamente, para que a organização receba por esse serviço ambiental prestado.

Insisto: não é uma bolsa assistencialista, é de valores, que remunera por serviços

prestados. Então, existe um potencial muito grande de crescimento. Acreditamos, por

esses  resultados,  que  a  Lei  da  Bolsa  Reciclagem  realmente  tem  estimulado  o

crescimento e pode estimular muito mais, porque, sob o ponto de vista ambiental, é

um  ganho  muito  grande  para  o  Estado  de  Minas  Gerais.  Sob  o  ponto  de  vista

econômico, é muito bom não só para os catadores que comercializam, mas também

para  a  indústria,  porque  consegue  produzir  com  preços  mais  baixos,  mais

competitivos.

Por último, mas não menos importante, é o social, pois se trata de uma política de

inclusão social e de avanço para o empreendedorismo desses profissionais, que tanto

têm contribuído para o nosso meio ambiente. De acordo com as nossas conclusões,

está havendo modernização nas rotinas de registro da produção das organizações de

catadores, o que é muito positivo do ponto de vista social; melhoria da qualidade de

preparação  dos  materiais  reciclados  para  venda,  o  que  contribui  para  tornar  as

cooperativas e as associações de catadores confiáveis e respeitáveis no mercado de

recicláveis; evolução crescente da produção de materiais recicláveis - em termos de

tonelada,  no  último  ano  houve  aumento  de  16%  -  e  da  receita  financeira,  que

aumentou 20%; remuneração média mensal do catador aproximadamente 60% acima

do  salário  mínimo  atual;  potencial  expressivo  de  crescimento  da  coleta  para

reciclagem em relação ao percentual total - como disse, estamos processando com

essas organizações apenas 1,9% de um potencial de praticamente 32% -; serviços

ambientais prestados estimados em cerca de R$7.000.000,00 por ano.

Continuando, propomos aos deputados e ao secretário compatibilizar os valores da

Bolsa Reciclagem com os valores dos serviços ambientais prestados para que, em

2014 ou 2015, esses valores possam estar próximos a R$7.000.000,00, pois vão se

consolidar  e  até  aumentar  no  próximo  ano,  e  fixá-los  no  orçamento  do  Estado,
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identificando as fontes de receita, como as multas por degradação ambiental. A Bolsa

Reciclagem  tem  dado  excelentes  resultados,  mas  identificamos  uma  fragilidade:

ainda está muito presa a emendas orçamentárias. É preciso ancorar isso em receitas,

como o Bolsa Verde. Consideramos mais adequado que as multas por degradação

ambiental compensem quem presta serviços ambientais no Estado.

Ainda propomos estabelecer incentivos para a indústria de reciclagem no Estado, o

que deveria ser foco desta Assembleia Legislativa.  Infelizmente o nosso Estado é

muito carente de indústrias de reciclagem. É uma vergonha para Minas Gerais, que

possui um dos maiores parques industriais do País, ter de exportar vidros para o Rio

de Janeiro ou São Paulo, porque não há beneficiamento ou processamento de vidro

aqui, tornando-o quase um rejeito em nosso Estado. Como há tantos incentivos para

outros tipos de indústria, por que não incentivar essa indústria, com matéria-prima

barata em relação às outras, que gera tantos benefícios ambientais, como aqui foi

demonstrado, e promove inclusão social?

Por fim, deve-se estabelecer uma quarta parte do ICMS Ecológico, em função dos

resultados da Bolsa Reciclagem no município. Acreditamos que, quando o município

perceber que será beneficiado com a quarta parte do ICMS Ecológico, se houver

maior comprovação de produção e comercialização de material reciclável, certamente

esse município vai dar apoio aos catadores quanto a infraestrutura e coleta seletiva,

para se chegar ao ideal de as prefeituras pagarem às organizações e cooperativas de

catadores de material reciclável por serviço público prestado. Da mesma forma que o

Executivo municipal remunera em R$100,00 a R$120,00 as empresas privadas que

coletam material reciclável, que assim o faça para as cooperativas e as associações

de catadores. Era o que tinha a dizer. Muito obrigado.

- No decorrer de seu pronunciamento, procede-se à exibição de slides.

Entrega do Estudo do Impacto da Política do Bolsa Reciclagem na Inclusão

Socioprodutiva dos Catadores

O  locutor  -  Neste  instante  procederemos  à  entrega  do  Estudo  do  Impacto  da

Política do Bolsa Reciclagem na Inclusão Socioprodutiva dos Catadores, conforme

mencionado há pouco pelo consultor técnico José Cláudio Junqueira Ribeiro. Para

receber  um  exemplar  do  referido  estudo,  convocamos  o  Exmo.  Sr.  Adriano
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Magalhães, secretário de Estado e representante do governador Antonio Anastasia; o

deputado Dinis Pinheiro, presidente da Assembleia Legislativa; e a Sra. Ana Campos

Guimarães,  vice-presidente  do  Servas.  Para  fazer  a  entrega  dos  exemplares  do

referido estudo, convidamos a coordenadora da Asmare, Sra. Geralda.

- Procede-se à entrega do estudo.

Palavras da Sra. Maria das Graças Gonçalves Massal

É  muita  emoção  para  mim, que estou  historicamente  nessa  luta,  como o  José

Cláudio  falou,  desde  a  década  de  50,  na  Avenida  Olegário  Maciel,  no  primeiro

depósito de papel de Belo Horizonte. É sinal de que estamos jovens, não estamos

velhos. Acho que temos de agradecer muito, porque o catador de papel nunca foi

reconhecido como trabalhador, ele sempre foi misturado ao lixo. Ninguém nunca o

enxergou como trabalhador. Acho que reconhecimento, para nós, é cidadania, é viver

mais, é autoestima. Essa bolsa veio nos trazer muita autoestima. Nós, que éramos

considerados lixo, hoje temos uma bolsa. Não se trata de uma bolsa família, mas de

uma bolsa de serviços prestados. Prestamos serviços há muitos anos. Comecei a

agradecer há pouco tempo, porque achava que sofríamos muito na rua, na mão da

polícia,  perseguidos  pela  prefeitura.  Agora,  perdoo  todo  mundo,  porque  eles  não

tinham  consciência  ambiental  como  temos.  Antes  de  vocês  pensarem  em  meio

ambiente, já estávamos fazendo nosso trabalho. Fazíamos pela fome, não porque

queríamos. Ninguém foi catar papel porque quis, mas o fizemos pela fome. Agora, é

chique ter uma bolsa. Trabalhamos com mais qualidade. A associação tem de acolher

mais pessoas agora, não pode se fechar. Agora é que temos de fazer trabalho social

e ambiental.

Nosso  meio  ambiente  está  rindo.  Nosso  meio  ambiente  está  rindo.  Temos  de

desenhar o meio ambiente sorrindo para nosso planeta, para o catador de papel, para

o morador de rua. Com essa bolsa, estamos querendo um projeto abraço. Por quê? O

catador de rua tem de fazer isso para ganhar a vida. O vidro nunca foi coleta para

nós, nunca coletamos vidro, mas agora estamos de olho nele, porque vale mais que o

aterro. O vidro dá mais. Temos de tirar o vidro das ruas. Essa bolsa tem de durar para

nós. Se pararmos de recebê-la, nosso vidro vai para o aterro. Não queremos isso.

Catando o papel, temos consciência ambiental e social. Tenho de agradecer muito.
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Muito obrigada aos políticos que nos apoiam e a todos que também fazem isso. Muito

obrigada.

Palavras da Sra. Maria Madalena Duarte

Bom dia a todos. Na pessoa da Zuleika, cumprimento todos da Mesa. Para nós,

estar  aqui hoje comemorando essa política de conquista dos catadores nos deixa

felizes,  mas  também  nos  traz  outros  sentimentos,  pois,  às  vezes,  não  somos

reconhecidos  pelo  esforço  que,  nós,  catadores,  movimento  nacional  e  outros

parceiros, executamos em nível estadual.  Às vezes, somos criticados porque uma

associação  não  ingressou  na  Bolsa  Reciclagem,  e  também  somos  muito

questionados porque os empreendimentos  ainda não estão  bem preparados para

receber  a  bolsa.  Essa política  é  riquíssima para  nós,  catadores,  porque,  quando

passamos  a  ser  pagos  por  aquilo  que  fazemos,  pelo  nosso  trabalho,  é  muito

gratificante.  Saímos  daquele  sistema do  não  organizado  para  o  empreendimento

sustentável. O que essa bolsa trouxe para nós, hoje, em Minas Gerais? Está trazendo

sustentabilidade,  organização  dos  catadores  e  também  um  direito  de  conquista.

Temos esse direito,  mas sabemos  que temos  deveres a  serem cumpridos,  como

trabalhar na qualidade da coleta, na organização dos nossos galpões e, como a D.

Geralda  disse,  trabalharmos  a  qualidade  de  abrir  as  portas  das  associações  e

cooperativas para agregarmos mais trabalhadores, mais catadores. Às vezes, nem

são  catadores,  mas  desempregados  que,  por  falta  de  oportunidade,  perdem  seu

trabalho.

Queremos  que  as  cooperativas  estejam  estruturadas  para  receber  novos

cooperados, novos associados em seus empreendimentos. Hoje, os catadores estão

analisando o movimento, assim como muitos outros parceiros e apoiadores nossos,

pois estamos vendo que, se não houver uma lei que venha a impedir a implantação

de novas tecnologias em nossos municípios,  isso vai contradizer  o pagamento da

Bolsa  Reciclagem.  A Bolsa  Reciclagem  veio  para  dar  sustentabilidade,  direito  ao

trabalho, mas, se prevalecer a incineração em Minas Gerais, tudo que conquistamos

há mais de 50 anos será perdido, assim como essa política que foi desenvolvida com

muito diálogo e muito respeito com o governo de Minas Gerais. Foi um diálogo de

sentar, de ouvir, de dialogar com parceiros e muitos políticos para que isso viesse a
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acontecer na vida de pessoas que já estavam excluídas da sociedade. Hoje, uma

política tão bonita, tão sábia, pode acabar. Quem a escreveu é sábio e quem a faz

acontecer fortalece essa política em seu Estado.

Estamos aqui,  em nome de várias  pessoas,  pois  recolhemos várias  assinaturas

para entregar ao deputado Dinis Pinheiro, que muito lutou conosco, assim como o

deputado André Quintão, para que pudéssemos estar hoje comemorando dois anos

da Bolsa Reciclagem. Em nome de várias pessoas,  de várias  famílias, de toda a

sociedade, vamos entregar as assinaturas para fortalecer o projeto de lei que está

tramitando nesta Casa, para que não venha a acontecer  a incineração em Minas

Gerais. Também ficamos muito felizes em participar desta discussão, da construção

desta lei, porque todos que aqui vieram não estão sentados aqui porque querem, mas

porque esta é uma demanda dos catadores, da sociedade.

Só fazemos  política  quando o povo é  ouvido.  Só conseguimos  um estado rico,

diferente, quando as pessoas têm direito a voz, quando as pessoas têm direito de

falar, de querer, de exigir o que querem para a sua cidade. De exigir o que querem

para a sua vida e para a sociedade onde vivem. Eu quero que o meu povo de Minas

Gerais tenha qualidade de vida e direito ao trabalho. Passarei essas assinaturas ao

Diniz para que toda esta Casa analise bem ao assinar qualquer documento ou lei que

contradiga o direito dos catadores. Estou muito feliz pois este é um momento muito

rico para nós, catadores, porque não tínhamos nada, e hoje temos direitos. Várias

cooperativas e associações que, antes da Bolsa Reciclagem, ganhavam menos de

um salário mínimo, hoje, ganham R$3.000,00, R$2.000,00, R$2.500,00. Essa é uma

política que foi construída de gente para gente, de forma sólida e rica, com diálogo

pois aqui estamos para somar. Um país sem pobreza e sem miséria é um país que dá

trabalho, que dá direitos. Não adianta recebermos bolsa de assistência, que é aquela

que dá comodismo às pessoas para ficarem em casa sem querer trabalhar. Vocês

sabem de que bolsa estou falando.

A Bolsa Reciclagem garante o direito ao trabalho para a obtenção da remuneração.

O  trabalhador  sente  prazer  em  se  levantar,  de  manhã,  para  buscar  o  material

reciclável, estar na coleta ou no galpão, separando resíduos, porque é dali que está

retirando o seu sustento e o de sua família por intermédio do seu trabalho. Ele não
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está apenas esperando um depósito de dinheiro em sua conta, sendo que, para isso,

não trabalhou. Está esperando a remuneração pelo que fez, e com muito sacrifício.

A Bolsa Reciclagem foi uma conquista; é uma política riquíssima, que está servindo

de  exemplo  para  o  mundo  inteiro,  mas  ainda  tem  de  ser  muito  trabalhada  pois

sabemos  que  surgiu  por  meio  de  uma  emenda.  Mas  gostaríamos  que  a  Bolsa

Reciclagem venha a ser do Estado, que seus recursos advenham do Estado a fim de

que permaneça,  porque  sabemos  que a  emenda é  apenas  de um  mandato,  e  a

política proveniente do Estado poderá ficar para sempre. Queremos trabalhar para

isso. Muito obrigada.

Palavras do Secretário Adriano Magalhães

Exmo.  Sr.  Presidente  da  Assembleia  Legislativa,  nosso  amigo  deputado  Dinis

Pinheiro; Exmo. Sr. Presidente da Comissão de Participação Popular da Assembleia

Legislativa, deputado André Quintão; meu colega de Estado, nosso amigo José Silva,

secretário  de  Trabalho  e  Emprego;  Exma.  Sra.  Deputada  Luzia  Ferreira,  nossa

querida amiga; Exmo. Sr. Paulo César, coordenador de Inclusão e Mobilização Social,

aqui representando o Ministério Público, um grande parceiro de todas as discussões

ambientais  em  Minas  Gerais;  Eduardo  Cirino,  assessor  para  Assuntos

Interinstitucionais  da  Defensoria  Pública  do  Estado  de  Minas  Gerais,  aqui

representando nossa querida Andrea; Zuleika, presidente da Fundação Estadual do

Meio Ambiente, que nos tem ajudado nas questões relativas aos catadores; Sra. Ana,

vice-presidente  do  Servas -  um agradecimento também à Andréa pela  parceria  e

apoio que nos tem dado; e José Aparecido, diretor executivo do Centro Mineiro de

Referência em Resíduos, nosso querido Cido, esse nobre guerreiro e apoiador de

todos os movimentos sociais. Nossos cumprimentos ao Luiz Henrique e à D. Maria

Madalena pelo belíssimo trabalho de liderança junto aos catadores. Cumprimento as

senhoras e os senhores.  Caro presidente,  tenho muito a agradecer  à Assembleia

Legislativa pela oportunidade de rediscutir publicamente o tema, considerando que

podemos comemorar efetivamente um ano de pagamento por  serviços ambientais

relativos  à  Bolsa  Reciclagem.  Lançada  e  aprovada  em  2011,  começamos

efetivamente a fazer os pagamentos em 2012; estamos com 4,2 milhões pagos nesse

período, já com o compromisso de pagamento de aproximadamente 4 milhões em
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2013.

As  coisas  começam  assim  mesmo,  senhoras  e  senhores,  foi  plantada  uma

semente. Andou até rápido, se compararmos com outros programas, não é André?

Ele surgiu, Cido, e foi rapidamente incorporado pelo governo, pela sociedade e pela

Assembleia como uma grande oportunidade de valorizar o trabalho dos catadores.

Aproveito para parabenizar o José Cláudio pela sua análise, por suas contribuições,

pelas propostas apresentadas, porque é um programa em que ainda temos muito a

avançar.  Esse  número  que  você  mencionou  nos  impressiona,  pelo  potencial  de

dobrarmos o pagamento por serviços ambientais, dado o resultado já apresentado,

não  como  assistencialismo,  mas  comprovando  os  ganhos  ambientais  ocorridos.

Mostra também que temos de lutar, caro presidente Dinis, para que o PL relativo à

queima  de  resíduos  passe  logo  na  Assembleia.  Vemos  aí  uma oportunidade  na

reciclagem e nos ganhos ambientais.

Aliás, José Cláudio, quero realçar apenas um dos itens que você trabalhou: o ganho

relativo  à  água.  Para  quem tem acompanhado as  minhas  últimas  apresentações,

esse é o tema que mais nos preocupa em Minas Gerais.  Antes deste evento, eu

comentava com a nossa querida Zuleika, presidente da Feam, que, se fizéssemos

uma análise da situação da água em Minas, nunca imaginaríamos que um estado que

é provedor de água para oito unidades da Federação, que é considerado a caixa

d'água do Brasil, teria, num período tão curto, situações críticas de abastecimento e

fornecimento. São diversos os exemplos. Visitei na semana passada, meu caro José

Silva, as áreas de irrigação da região de Janaúba, principalmente as de plantação de

banana no entorno da barragem do Gorutuba. O que mais me impressionou é que

não entra uma gota de água sequer  na barragem do Gorutuba,  responsável  pelo

abastecimento  total  de  Janaúba  e  dos  períodos  irrigados.  Se  tudo  der  certo,  se

chover  conforme o  previsto,  a  partir  de  2015  a  água daquela  barragem somente

poderá ser utilizada para abastecimento humano. Isso se replica, às vezes, em 10, 15

municípios do Norte em período seco, quando não há sequer uma gota de água.

Parabenizo  o  meu  caro  Paulo  César,  um  defensor  das  veredas.  Em  diversos

municípios,  entre  eles  o  de  Mamonas,  uma  das  unidades  de  conservação,  uma

vereda  do  Caminho  das  Gerais,  é  o  ponto  de  abastecimento  de  água  daquela
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comunidade. Por isso, temos de continuar protegendo nossas veredas, porque são

muito importantes para a nossa população e para a nossa biodiversidade.

A  questão  da  água  se  replica  a  uma  situação  crítica.  Por  exemplo,  não

imaginaríamos o que está acontecendo na área do Triângulo, na Bacia do Rio Claro.

Até  agradeço  ao  amigo  deputado  Tony Carlos  o  título  de  Cidadão  Honorário  de

Uberaba, quando era vereador. Como eu dizia, lá vivenciamos a situação crítica de

não  termos  água  para  abastecimento  humano  nem  para  irrigação  nem  para  as

hidrelétricas previstas na Bacia do Rio Claro. Isso por uma razão simples, senhores: o

desmatamento, que reduziu a bacia a apenas 3% da sua cobertura vegetal nativa.

Fizemos estudos de 1985 para cá, analisando a vegetação de cinco em cinco anos.

Em 1985, havia 90% da cobertura vegetal nativa; hoje são apenas 3% restantes.

A  consequência  é  que  não  temos  água  para  outorgar.  Isso  se  replica

preocupantemente na área metropolitana. Na semana passada, criamos um grupo de

trabalho  com a  participação do Ministério  Público e de diversas instituições,  para

analisarmos critérios especiais de outorga nas bacias do Paraopeba e do Velhas na

área metropolitana.  Vejam, senhores  catadores,  a  importância  e a  valorização do

trabalho dos senhores, dando um exemplo direto, não só para o Brasil mas para o

mundo todo, do quanto temos de avançar nas questões ambientais, principalmente

na reciclagem, na valorização do resíduo e na mudança de nossos hábitos. Portanto,

meu  caro  presidente  Dinis  Pinheiro,  infelizmente,  já  está  fechada  a  proposta  de

orçamento para o ano que vem, mas deixamos aqui o compromisso de, em 2014 para

2015, reavaliarmos esse orçamento e trabalharmos com o governador, com o apoio

da  Assembleia  Legislativa,  para  que  tenhamos  conta  definida  para  a  Bolsa

Reciclagem, possamos batalhar para dobrar esse valor a partir  de 2015 e, assim

como o Bolsa Verde, retomarmos o pagamento desse programa.

Outra iniciativa  importantíssima apoiada por  esta Casa é que estamos pagando

aproximadamente R$7.000.000,00 para aqueles que preservam áreas com cobertura

vegetal nativa em sua propriedade. Começamos a pagar aos proprietários que tinham

10ha, depois 20ha, depois 30ha, de forma que possamos também regularizar o Bolsa

Verde em Minas Gerais.

Deixo  o  agradecimento  do  governador  Anastasia  pelo  trabalho  prestado  e  pela
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valorosa  contribuição  que  os  senhores  têm  dado  ao  meio  ambiente  e  o  nosso

compromisso de rediscutirmos e reavaliarmos o programa no ano que vem, de forma

que possamos valorizá-lo ainda mais. Muito obrigado a todos.

Palavras do Deputado André Quintão

Bom dia a todos e a todas. Cumprimento o presidente da Assembleia Legislativa,

deputado Dinis  Pinheiro,  a  deputada Luzia  Ferreira e  peço licença às pessoas e

autoridades da Mesa para cumprimentá-las em nome da Madalena, da D. Geralda, do

Cido e do Luiz Henrique, com quem tenho a honra e o orgulho de conviver há muito

tempo.

Presidente Dinis Pinheiro, esta é uma celebração muito importante. Quando ouvi a

D. Geralda, passou um filme pela minha cabeça, um filme do início da década de

1980, que o José Cláudio mencionou, da D. Geralda com a sua simplicidade. Naquela

época a nossa luta era para que os catadores não fossem expulsos pela força das

ruas. Eles ficavam nas ruas por necessidade, para tomar conta daquilo que recolhiam

porque, no outro dia, tinham que vender para os depósitos. Ao longo dos anos, essa

discussão  e  as  políticas  públicas  foram  crescendo,  os  catadores  foram  se

organizando, espalhando essa experiência para outros municípios, e instituições de

apoio foram se aproximando e construindo uma política mais técnica e organizativa. E

quando chegamos hoje para celebrar dois anos da Bolsa Reciclagem, vemos que

está  valendo a pena esta caminhada.  A exposição do José Cláudio Junqueira foi

muito  importante  nesse  sentido,  porque  mostrou  que  a  construção  da  Bolsa

Reciclagem une questões fundamentais: a questão ambiental, o respeito ambiental, o

compromisso  ambiental,  o  compromisso  com  a  sustentabilidade  e  a  geração  de

renda.

Essa construção da Bolsa Reciclagem - temos que aprender na política pública -

vem  dando  certo  porque  é  uma  construção  coletiva  feita  a  muitas  mãos,  uma

construção que andou até muito rápido para os parâmetros da política pública. Em

2011,  o  deputado  Dinis  Pinheiro  apresentou  o  projeto  de  lei  e  conseguimos,  já

naquele ano, aprová-lo na Comissão de Participação Popular porque ainda era uma

novidade  no  Estado  e  agregamos  recursos  para  2012.  Depois,  houve  a

regulamentação,  que  foi  muito  engenhosa  e  muito  inteligente.  Quando  vemos  os
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dados, percebemos o acréscimo da coleta do vidro, por exemplo. A D. Geralda me

deu uma aula sobre isso recentemente. O valor de mercado do vidro é menor do que

o valor de mercado, por exemplo, da latinha. A Bolsa Reciclagem, na sua engenharia,

remunera mais a coleta do vidro exatamente para compensar. É uma engenharia de

política pública, muito inteligente, exemplar, Dinis, na regulamentação. Você está de

parabéns, é modelar. Isso foi construído a muitas mãos, e continuará sendo. Esse é o

nosso compromisso na Assembleia. O José Cláudio colocou algumas sugestões e,

quem sabe, a vinculação orçamentária com algumas fontes de receita vinculadas à

área ambiental para que tenhamos uma ampliação gradativa e uma adequação da

remuneração ao serviço socioambiental prestado, ao incentivo, ao beneficiamento do

material  reciclado  em  Minas.  Isso  é  muito  importante,  dinamiza  a  economia  e  o

mercado e facilita para as associações.

Temos um desafio de cobertura em todo o Estado. Preocupa-nos que as regiões

mais empobrecidas sejam exatamente aquelas com menor número de associações

constituídas e beneficiadas, portanto temos que redobrar o nosso trabalho. Hoje é um

dia  para  parabenizar  principalmente  as  associações,  o  movimento  nacional,  os

catadores e as catadoras de material reciclável, que apostaram e acreditaram. Estão

presentes  os  deputados  Sebastião  Costa  e  Maria  Tereza  Lara.  Desde  2003,  a

Assembleia Legislativa sedia eventos que integram o festival “Lixo e Cidadania”, os

debates  públicos.  Nesse  processo,  houve  uma confiança  do  fórum  estadual,  dos

parceiros, de maneira suprapartidária, uma construção acima de qualquer interesse

particular,  partidário,  pensando  sempre  na  política  pública.  O  exemplo  dessa

construção de fato tem que ser celebrado e temos que avançar.

E, por fim, não posso deixar de mencionar o compromisso motivado pela fala da

Madalena. Fizemos um último debate público na Assembleia exatamente sobre a PPP

de resíduos sólidos na região metropolitana, mas discutimos também a questão dos

resíduos sólidos no Estado. E, naquele dia, o movimento nos entregou, por meio da

Comissão de Participação Popular, um documento em que pedia a apresentação de

um projeto de lei prevendo o fim da incineração em Minas Gerais. Naquele mesmo

dia - eu e o deputado Dinis estamos acompanhando esse movimento dos catadores -,

às 17h57min, ingressamos com o pedido que foi feito às 17 horas e esse projeto
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entrou na Assembleia Legislativa. Então, aqui existe um projeto de lei prevendo o fim

da incineração. Ele já foi  aprovado -  agradeço ao deputado Sebastião Costa - na

Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  que  também  integro.  Essa  foi  a  primeira

comissão,  a  porta  de  entrada,  já  passou  por  lá,  e  está  na  Comissão  de  Meio

Ambiente.  Com  a  palavra  do  secretário,  conclamo  vocês  para  irmos  juntos  à

Comissão de Meio Ambiente pedir a sua aprovação rapidamente naquela comissão

porque não tem Bolsa Reciclagem sem o fim da incineração. A matéria-prima para

gerar tanta vida pode ser a matéria-prima disputada por grandes empresas.

E  essa  construção  dos  catadores  começou  quando  o  resíduo  sólido  não  era

mercadoria de valor.  Hoje ela é valor,  mas tem mesmo é que atribuir valor à vida

daqueles que construíram essa política pública. Portanto, se depender de mim, do

Dinis Pinheiro e de vários deputados e deputadas, esse projeto andará, até porque já

entramos com ele, e já está tramitando. Então, vamos unir forças para que, ainda

este ano, possamos aprová-lo na Assembleia Legislativa. Muito obrigado.

Palavras do Presidente

O Natal já está chegando. Tenho duas boas notícias. O André é genial, trabalhador.

Falo que o deputado André Quintão honra a vida pública e, de forma especial, esta

Casa, que é de vocês. Mas, quero antecipar: incineração de jeito nenhum. Acabou. Já

era. Darei outra notícia a vocês: vocês têm que vir aqui prestigiar; trazer essa alegria,

esse  sorriso,  esse  abraço,  esse  aconchego.  Pela  primeira  vez,  esta  Praça  da

Assembleia, que é de vocês, do povo, receberá uma ornamentação linda e ficará

encantadora.  Sabem  por  quê?  Não  sabem?  Ela  será  totalmente  decorada  com

material reciclável, pela primeira vez. Não é legal, Osmando, prefeito de Itaúna? É

isso  mesmo:  vocês  nos  vão  presentear  com  essa  magia,  esse  talento,  essa

dedicação. Será um momento memorável, marcante, que haverá de nos levar a um

novo tempo, um tempo de mais felicidade, mais paz.

Quero  saudar  o  Exmo.  Sr.  secretário  de  Estado  de  Meio  Ambiente  e

Desenvolvimento Sustentável,  Adriano,  que tem sido um grande companheiro,  um

obreiro de vocês, um obreiro de cada um de nós e que representa o nosso estimado

governador Antonio Anastasia. Transmita ao governador, Adriano, o nosso abraço e a

nossa gratidão. Relembro aqui aquele primeiro instante, quando brotou a perspectiva,
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a possibilidade da Bolsa Reciclagem. Eu e o deputado André Quintão ligamos para o

governador Anastasia, que, de pronto, imediatamente, a acolheu com muita ternura e

muito  carinho.  É bom saber  que Minas tem sido conduzida  por  esse notável  ser

humano, que, como cada um de nós, sempre acreditou e continua acreditando na

capacidade das pessoas simples de realizar coisas extraordinárias. Quero saudar o

Exmo. Sr. secretário de Estado de Trabalho e Emprego, José Silva. Obrigado, José,

pela presença. É um grande companheiro, abraçando permanentemente as causas

sociais.

Já falei do deputado André Quintão e repito aqui: brilha nesta Casa. Ele tem uma

história de muita afetividade, de muita intimidade com cada um de vocês. O André é

PT, e eu, toda a vida, fui PSDB. Agora, estou emprestado ao PP, que é o partido dos

Pinheiros, e não o Progressista. Mas digo que é bom, pois estamos na vida pública

para  quê?  Para  mudar  a  vida  de  vocês;  para  mudar  a  vida  das  pessoas  mais

carentes, muitas vezes, deserdadas da sorte. Estamos aqui para construir um futuro

mais  fraterno.  Eu  e  o  André  estamos  comungando  dos  mesmos  propósitos,  dos

mesmos ideais e sonhos. Por isso, nossa caminhada tem sido abençoada. Portanto,

deputado André  Quintão,  receba  nosso carinho,  nosso  abraço,  nossa  admiração,

nosso aplauso. Todas as palavras serão poucas para retratar a admiração que este

simples  empregado  dos  mineiros  devota  à  sua  pessoa,  à  sua  carreira,  à  sua

trajetória.

Quero também saudar uma mulher atuante. Aliás, eu disse que não inicio reunião

sem a presença de uma mulher na Mesa. Disse isso ao deputado André Quintão. Isso

é determinação da deputada Maria Tereza Lara. A deputada Luzia Ferreira está aqui

nos abrilhantando,  e sou muito grato por  isso. Ela tem realmente construído uma

página maravilhosa na história desta Casa. Quero saudar o Exmo. Sr. Paulo Cesar

Vicente de Lima, coordenador de Inclusão e Mobilização Sociais,  representando o

Ministério Público do Estado. Obrigado, Paulo Cesar. Obrigado mesmo, de verdade.

Quero  saudar  o  Sr.  Luiz  Henrique,  coordenador  do  Movimento  Nacional  dos

Catadores de Materiais Recicláveis de Minas Gerais. Valeu, Luiz, parabéns. Vamos

em frente. Ainda há muito trabalho pela frente. Quero saudar o Exmo. Sr. Eduardo

Generoso, assessor para assuntos interinstitucionais da Defensoria Pública de Minas
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Gerais.  Obrigado,  Eduardo.  Transmita  o  nosso  abraço  muito  fraterno  à  Andréa

Garzon.  Quero  saudar  a  Sra.  Ana,  vice-presidente  do  Servas,  essa  moça

supersimpática, alegre e espontânea, que tem feito um trabalho de enorme valor ao

lado desta outra mulher idealista e abnegada, Andrea Neves. Leve o nosso abraço

fraterno à Sra. Andrea Neves. Aliás, a Andrea tem um carinho especial por vocês.

Portanto, é bom saber que a Andrea tem tido um papel decisivo em nossa caminhada

e  na  caminhada  de  Minas.  Ela  tem  sensibilidade  aguçada  e  preocupação  muito

grande com a vida de vocês, com a vida dos mineiros e das mineiras. O nosso abraço

superespecial a ela.

Quero saudar a Sra. Zuleika, presidente da Feam. Dra. Zuleika, somos muito gratos

a você pelo carinho, pela atenção e pela lucidez de suas ações. Quero saudar o José

Aparecido  Gonçalves,  diretor  executivo  do  Centro  Mineiro  de  Referência  em

Resíduos - CMRR. Eu não conheço, deputado Antônio Carlos, o Sr. José Aparecido

Gonçalves.  Vocês o conhecem? Eu conheço é esse moço aqui,  o  Cido.  Que ser

humano! O Cido é maravilhoso. Um ser humano abençoado, que veio à vida terrena

para  servir,  para  fazer  o  bem.  Ele  é  espontâneo,  dedicado,  solidário,  sempre

destilando esse seu fraternal amor. Cido, isto aqui é obra sua. Essa conquista tem

sua mão, seu carinho, seu amor, seu coração. Obrigado, de coração, Cido. É bom

saber  que você está  cuidando dos mineiros,  das mineiras,  deste povo bom, com

muito  carinho,  com  muita  fé  e  com  muita  religiosidade.  Outro  dia,  na  cidade  de

Jequitinhonha, disse ao Deivid, ao lado da Andrea Neves, que deveríamos tirar xérox

do Cido, Bretas, e ir passando essa xérox para o Estado e para o Brasil afora, porque

o Brasil precisa de gente assim. É verdade. O Brasil precisa de pessoas sensíveis,

que querem servir e ajudar e também que têm vontade de fazer. O Cido é um dos

grandes responsáveis por este momento.

Quero  também abraçar  a  Maria  Madalena,  mulher  guerreira,  valente  e  líder  do

Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis de Minas Gerais, que

nos deu uma bela lição e oração. Aliás, ela sempre nos inspira com sua lucidez, com

sua inteligência e com sua sabedoria. Maria Madalena, já disse que sua voz é nossa

voz. Esteja certa disso. Quero saudar ainda a D. Geralda e o José Cláudio. Bretas,

você ficou atento às manifestações do José Cláudio? Vamos buscá-las e absorvê-las.
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Quero abraçar todos os catadores, as senhoras e os  senhores da imprensa e os

trabalhadores da Assembleia. José Cláudio, estamos aqui para ouvir e aprender. Sou

um simples empregado e estou aqui para traduzir, em realidade, o desejo e o sonho

de vocês. Sempre digo que os seus sonhos são os nossos sonhos, os sonhos do

André, do governador Anastasia, da Aninha e do Cido. É verdade. Estamos na vida

pública como empregados de vocês para fazer o melhor. Vida pública boa é aquela

em  que  existe  coragem  e,  acima  de  tudo,  que  é  agasalhada  do  sentimento  de

generosidade, carinho, fraternidade e solidariedade. Aliás, o papa Francisco tem nos

ensinado isso incansavelmente. Abraçar o futuro é isto: praticar, cultivar e globalizar,

deputado Tony, esses sentimentos, amigo Tião Costa, de carinho, de fraternidade e

de generosidade. É assim que iremos mudar a vida das pessoas.

Já estou na Casa do povo há quase 20 anos. Que aprendizado. Que aprendizado

fabuloso. A minha família é modesta, mas foi abarcada muito cedo pelo sonho de

fazer da vida pública um belo instrumento de transformação. Foi assim com o meu

saudoso pai, que foi vereador e prefeito; com meu irmão Toninho Pinheiro, que foi

prefeito três vezes e hoje é deputado federal. Somos tão devotados à vida pública

desde que seja exercida com decência e dignidade, que o prefeito mais jovem de

Minas  Gerais  é  o  meu  sobrinho,  Pinheirinho,  com  20  anos.  Acredito  mesmo  no

exercício  da  vida  pública,  desde  que seja  feito  e  cultivado  de  forma nobre.  Este

momento de hoje, que estamos celebrando, quero devotar a cada um de vocês, que

são os responsáveis. Afinal, isso é obra de vocês, porque os seus sonhos são os

nossos sonhos e, como empregados,  estamos aqui  para traduzir  em realidade as

suas demandas, as suas inquietações.

Relembro aqui, André Quintão, com alegria e com emoção de verdade, o momento

em que assumimos a Presidência da Assembleia. A nossa primeira atitude foi andar

por Minas, conversar com o mineiro, acima de tudo, com o mais pobre, aquele que

mais precisa do poder público.  Fizemos diversos encontros pelo Estado de Minas

Gerais.  Relembro  com  o  coração  cheio  de  emoção  aqui,  neste  tapete  vermelho,

diversas pessoas, 400, 500 de todos os cantos, de todos os rincões, de todos os

recantos de Minas, vindo para cá para fazer prevalecer a sua voz, o seu desejo, o seu

sonho. E, naquele momento, relembro aqui as pessoas com lágrimas no rosto, mas



1650
____________________________________________________________________________

eram lágrimas de felicidade, de alegria e de esperança porque, pela primeira vez,

estavam identificando que a sua atuação, a sua luta, a sua peleja estavam tendo

sintonia  com  a  Casa  Parlamentar.  Aquilo  para  mim  foi  um  momento  raro  e

significativo.  Essas  lágrimas  acabaram  se  transformando  nisto  que  hoje  estamos

celebrando e comemorando: a Bolsa Reciclagem.

É  fantástica  a  Bolsa  Reciclagem.  Falei  ali  com  a  imprensa  que  só  temos  um

caminho:  avançar  cada  dia  mais,  evoluir  cada  dia  mais.  Se  hoje  são  quase  60

associações  e  cooperativas,  amanhã  serão  70,  80,  90.  Se  são  1.100  catadores,

amanhã  serão  1.500,  1.800,  2.000,  porque  o  espírito  da  Bolsa  Reciclagem  é

fantástico, é genial. Vejam só a sua proposta, a sua missão. Ela dá emancipação a

vocês, dá dignidade cívica,  dá alegria, promove a inclusão social e a inserção na

cadeia produtiva, gera emprego e se apresenta como um instrumento fabuloso para

quê? Para erradicar a miséria, e essa é uma missão de cada um de nós. Estamos

aqui para acabar com a miséria, até porque nenhum ser humano atingirá a felicidade

se o próximo não tiver uma vida digna, uma vida boa, uma vida justa. É para isso que

estamos aqui, sobretudo aqueles que têm responsabilidades maiores.

O que vale eu estar aqui na Presidência da Assembleia, amiga Madalena, se eu

não tiver oportunidade,  com meu esforço,  com meu suor  e sacrifício,  de levar  às

pessoas paz social, alegria e felicidade? Por isso digo a vocês que este certamente é

o momento mais significativo dessa minha pequena trajetória política.

Portanto, quero agradecer a cada um de vocês a oportunidade de partilhar desse

momento  fantástico.  Essa  vida  de  vocês  é  muito  nobre,  muitas  vezes

incompreendida, mas, agora, por essas atitudes concretas, valorizada, prestigiada por

todos nós, pelo governo de Minas, pelo Anastasia, pelo André Quintão, pelo Cido, por

esse mutirão do bem que se apresenta aqui. É dessa maneira, amigos e amigas, que

iremos construir um estado melhor e mais fraterno. Sempre digo e repito aqui que a

felicidade, amiga Aninha, sabe para quem aparece. Ela aparece para aqueles que

choram, para aqueles que se machucam, mas, sobretudo, para aqueles que buscam

e tentam sempre. Vocês são exemplo dessa luta, dessa peleja e desse sonho maior

de construir uma sociedade melhor, mais irmã, mais justa, mas cristã e mais solidária.

Um beijo  no  coração e  obrigado por  me concederem a  oportunidade de partilhar
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deste momento tão lindo, que haverá de me inspirar para ser na vida cada dia mais

tolerante,  mais  generoso e,  acima de  tudo,  caridoso  com o  semelhante e  com o

próximo.

Essa é a beleza da vida. Que Deus abençoe vocês! Paz, saúde e alegria! Não se

esqueçam de que agora mesmo haverá o almoço para todos nós. Quero ver se o

André Quintão e o Cido nos ajudarão a pagar esse almoço, porque eles são muito

econômicos. Valeu! Um beijo no coração! Obrigado!

Apresentação Musical

O locutor - Neste momento, ouviremos mais uma apresentação do Trio Amadeus,

interpretando a música Erin Shore, canção medieval de domínio público.

- Procede-se à apresentação musical.

O  locutor  -  O  presidente  Dinis  Pinheiro  convida  todos  os  presentes  para  a

solenidade de Hasteamento da Bandeira, que ocorrerá ao término deste evento.

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, com a ordem do dia já

publicada, e para a extraordinária também de hoje, às 20 horas, nos termos do edital

de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 64ª REUNIÃO ESPECIAL DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 21/11/2013

Presidência do Deputado Duarte Bechir

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

da  Mesa -  Execução  do  Hino  Nacional  -  Palavras  do  Deputado  Paulo  Guedes  -

Entrega  de  Placa  -  Palavras  do  Sr.  Fernando  César  dos  Santos  -  Palavras  do

Presidente - Apresentação Musical - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os deputados:

Duarte Bechir - Paulo Guedes - Rômulo Viegas.
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Abertura

O presidente (deputado Duarte Bechir) - 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 Rômulo Viegas, 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 Orquestra Sinfônica do Estado

de Minas Gerais.

Composição da Mesa

O locutor - Convidamos a tomar assento à Mesa o Exmo. Sr. Fernando César dos

Santos, presidente da Associação dos Músicos da Orquestra Sinfônica do Estado de

Minas Gerais;  a Exma. Sra. Fernanda Medeiros Azevedo Machado, presidente da

Fundação  Clóvis  Salgado;  e  os  Exmos.  Srs.  Marcelo  Ramos,  maestro  titular  da

Orquestra Sinfônica do Estado de Minas Gerais; e deputado Paulo Guedes, autor do

requerimento que deu origem a esta homenagem.

Gostaríamos de registrar o recebimento de mensagens enviadas pelos Exmos. Srs.

senadores Aécio Neves e Zezé Perrela; e pelos deputados federais Padre João e

Marcos  Montes,  parabenizando  o  deputado  Paulo  Guedes  pela  iniciativa  da

homenagem à Orquestra Sinfônica de Minas Gerais e justificando sua ausência em

razão de compromissos agendados previamente.

Execução do Hino Nacional

O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o Hino Nacional, que será interpretado

pelo Quinteto Ventos Gerais, formado pelos músicos Sandra Alves, na flauta; Gustavo

Napoli, no oboé, Walter Júnio, no clarinete; Vito Duarte, no corninglês; e Washington

Vitalino, no fagote.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.

Palavras do Deputado Paulo Guedes

Cumprimento  o  Excelentíssimo  Sr.  deputado  Duarte  Bechir,  representando  o

deputado Dinis Pinheiro, presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas
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Gerais,  e presidindo, com muita honra, esta cerimônia; o Sr.  Fernando César dos

Santos, presidente da Associação dos Músicos da Orquestra Sinfônica do Estado de

Minas Gerais; a Sra. Fernanda Medeiros Azevedo Machado, presidenta da Fundação

Clóvis  Salgado;  o  Sr.  Marcelo  Ramos,  maestro  titular  da  Orquestra  Sinfônica  do

Estado de Minas Gerais; e o Dr. Heder Lafetá, que foi advogado da orquestra quando

da nossa luta pelo não fechamento dessa importantíssima instituição.

Senhoras  e  senhores,  esta  é  uma  noite  muito  especial,  que  merece  ser

comemorada por  todos  os  mineiros.  A Orquestra  Sinfônica  de  Minas  Gerais,  que

esteve ameaçada de privatização e até de acabar,  hoje comemora 37 anos.  Não

fosse a bravura e a persistência de seus músicos e do regente, esse corpo artístico

poderia estar hoje apenas na nossa lembrança e na história. Mas não: a orquestra

está viva e é considerada uma das mais importantes do País. Continua a brilhar nos

palcos de todo o Brasil e agora, com muito orgulho, é patrimônio histórico e cultural

de Minas Gerais.

É inevitável que os reflexos daquela tentativa selvagem de privatização contra a

orquestra  ainda  estejam  presentes  na  vida  de  vocês  e  de  todos  os  que

acompanharam a luta dos músicos. Em 2007, o governo de Minas quis esfacelar esse

nosso patrimônio, transformando-o numa Oscip. Foi a garra de vocês que garantiu a

permanência  do  corpo  musical,  a  estabilidade  dos  integrantes  como  servidores

públicos e também o nome da orquestra vinculado ao Estado. Aos músicos guerreiros

que resistiram à mudança, um agradecimento especial em nome de toda a população

de Minas Gerais.

Sinto-me  orgulhoso  por  ter  contribuído  com  o  pouco  que  pude  para  que  esse

caminho  de  sucesso  não  fosse  interrompido.  No  início  deste  ano,  conseguimos

aprovar  a  Lei  nº  20.628,  de  minha  autoria,  que  declara  a  orquestra  sinfônica

patrimônio histórico e cultural de Minas Gerais.

Além de valorizar a importância do grupo como difusor da cultura no Estado, a lei

protege a Orquestra Sinfônica do Estado de Minas Ferais de eventuais mudanças na

política cultural e garante a obrigatoriedade de sua manutenção pelo governo. Por

isso, queremos hoje coroar mais essa importante conquista.

É preciso também reconhecer o trabalho dos que ergueram essa orquestra, cuja
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importância  é  tão  grande  quanto  a  de  outros  que  ficaram  como  personagens

históricos na evolução da cultura de nossas Minas Gerais. Difundir a música clássica

e democratizar o acesso de diversos públicos a esse gênero musical é uma missão

que merece todo o nosso respeito e reconhecimento. Pela sua história e excelência

de seus componentes, a Orquestra Sinfônica de Minas Gerais é, antes de tudo, um

patrimônio imaterial do nosso estado. Está nas nossas mãos preservá-la.

Finalizo minhas palavras com a frase do filósofo alemão Friedrich Nietzsche: “sem

música, a vida seria um erro. Sem música, a vida não faria sentido”. Portanto, vamos

valorizar a nossa música! Vamos valorizar os nossos artistas! Parabéns a todos os

integrantes da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais!

Entrega de Placa

O locutor - Neste instante, o deputado Duarte Bechir, representando o presidente da

Assembleia  Legislativa,  deputado  Dinis  Pinheiro,  fará  a  entrega  ao  músico  e

presidente da Associação dos Músicos da Orquestra Sinfônica do Estado de Minas

Gerais, Sr. Fernando César dos Santos, de placa alusiva a esta homenagem. A placa

contém  os  seguintes  dizeres:  ”Criada  em  1976,  a  Orquestra  Sinfônica  de  Minas

Gerais - OSMG -, corpo artístico gerido pela Fundação Clóvis Salgado, é uma das

grandes  orquestras  de  nosso  país.  Além  de  atuar  na  temporada  de  óperas  da

fundação, a OSMG se apresenta em eventos em todo o Brasil, no intuito de difundir e

democratizar o acesso dos diversos públicos à música de boa qualidade. Em seu

eclético  repertório,  inclui  desde  o  clássico  tradicional,  como  balés,  concertos,

sinfonias e obras sacras, até as mais significativas composições da música popular

brasileira.  A  Assembleia  Legislativa  do  Estado  de  Minas  Gerais  homenageia  a

Orquestra  Sinfônica  de  Minas  Gerais  pelos  seus  37  anos  de  existência  e  a

parabeniza por seu reconhecimento, neste ano, como patrimônio cultural de Minas

Gerais".

O presidente - A presidência convida o ilustre deputado Paulo Guedes, autor do

requerimento que deu origem a esta homenagem, para que também possa fazer a

entrega da placa.

- Procede-se à entrega da placa.
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Palavras do Sr. Fernando César dos Santos

Boa noite a todos. Cumprimento o presidente, os demais membros da Mesa, as

senhoras e os senhores.

Os músicos da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais, aqui representados pela sua

associação, a Amos-MG, nos sentimos honrados em receber juntamente com vocês

esta homenagem pelo reconhecimento dessa orquestra como patrimônio cultural de

Minas Gerais.  Trata-se de um projeto de autoria do nosso amigo deputado Paulo

Guedes. Nesta noite também estamos comemorando 37 anos de existência de nossa

orquestra  e  a  realização  do  concurso  público  para  reestruturação  da  Orquestra

Sinfônica de Minas Gerais, e aguardamos a efetivação dos aprovados agora no início

de janeiro.

Vou  falar  um  pouco  da  história  do  movimento  sinfônico  em  Minas  Gerais.  O

movimento  musical  sinfônico  em  Minas  Gerais,  do  qual  fazemos  parte,  tem  seu

começo  no  início  do  século  XX,  quando  foi  criada  a  Sociedade  de  Concertos

Sinfônicos.  De  lá  para  cá  houve  mudanças  de  denominação,  desdobramentos,

mudanças de mãos sobre a gestão, até que, em 2/9/1976, foi criada pela Lei nº 6.862,

de autoria do então governador Antônio Aureliano Chaves de Mendonça, a Orquestra

Sinfônica de Minas Gerais, que fez seu concerto inaugural em outubro de 1977. A

partir de então ela tem tido uma atividade ininterrupta até os dias de hoje.

Porém,  em  2006,  quando  ouvimos  pela  primeira  vez  a  proposta  de  sua

transformação em Oscip  e  também ouvimos falar  que  a  orquestra se encontrava

estagnada e anacrônica, não tínhamos ideia do que iríamos passar. Costumo dizer

que só Deus e nós, músicos, que ficamos no modelo de gestão estatutário, é que

sabemos  o  que  se  passou.  Foi  um  momento  muito  difícil,  quando  até  músicos

adoeceram.  Sempre  me lembro  disso  porque  tenho  colegas  que  ainda  estão  se

recuperando. Mas crises acontecem para que em seu fim duas coisas aconteçam: o

objeto da crise se acabe ou se supere. Em nosso caso, a orquestra se superou, se

renovou com os esforços dos companheiros, com a garra e com o espírito de luta.

A Orquestra Sinfônica de Minas Gerais é um dos corpos artísticos  geridos pela

Fundação Clóvis Salgado e é considerada - como já disse o deputado - uma das

grandes  orquestras  do  País.  O repertório  interpretado pela  orquestra inclui  desde
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clássicos tradicionais, como balés, concertos, sinfonias e obras sacras, até a mais

significativa música popular. A orquestra também apresenta concertos pop de grande

sucesso, uma ideia do maestro Roberto Tibiriça, aqui presente.

Recentemente, comemorando o bicentenário de Giuseppe Verdi, foi encenada com

sucesso de público e de bilheteria a ópera Um baile de máscaras.

Aproveito também para convidá-los para o concerto  Nona Sinfonia de Beethoven.

Vai haver ainda uma récita extra no domingo, 1º de dezembro. Ver o sucesso tanto da

ópera  quanto  da  Nona  Sinfonia  de  Beethoven nos  orgulha  muito,  com  todos  os

ingressos já vendidos. Estava pensando em casa, antes de vir para cá. Faz quase

oito anos,  mas o tempo passa tão rápido  que pensamos que foi  ontem. Naquela

época, ficamos um pouco para baixo, porque, como funcionários, fomos questionados

se éramos capazes de fazer isso. Hoje estamos vendo uma grande ópera e a Nona

Sinfonia com os ingressos todos esgotados. Só por isso já valeu a pena a luta. Fico

muito feliz por estar aqui.

Finalmente,  quero  agradecer  a  todos  os  músicos  da  orquestra  sinfônica,  aos

companheiros e advogados. Tenho uma lista enorme de agradecimentos a pessoas

que acreditaram na orquestra. Nós mesmos, com o tempo, fomos pegando fé em

tocar  e  mostrar  que  podíamos.  Passado  esse  tempo  todo,  a  gente  cresceu,  se

desenvolveu e foi para um outro patamar. As crises são para isso, para procurarmos

um caminho e tentar superá-las. Superando, ficamos melhor do que antes.

Gostaria de pedir licença à Mesa para quebrar o protocolo. Gostaria de fazer uma

homenagem ao maestro Carlos Prates, grande maestro de Minas Gerais. Ele foi um

dos que, no momento da crise, defendeu a orquestra, veio à Assembleia em uma

audiência pública e deu o seu testemunho. Estávamos até conversando na comissão

sobre chamá-lo para fazer esta homenagem já que estava com a data marcada. Mas

ele morreu no dia 28 de outubro. Pensei: puxa vida, conversamos no maestro, e ele

faleceu.  Então  gostaria  de  prestar  uma  homenagem  ao  maestro  Carlos  Prates,

grande homem e músico, que lutou pela música de Minas. Estava pesquisando e a

primeira audição da Nona Sinfonia de Beethoven em Minas Gerais, Belo Horizonte,

foi  ele  quem a regeu.  Neste  momento,  gostaria  de  pedir  a  Sandra,  musicista da

orquestra sinfônica, para entregar um buquê de flores a Ana Chimit, representando a
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viúva Haydèe Ulhoa Cintra, em agradecimento ao maestro Carlos Prates. Obrigado.

- Procede-se a entrega de flores.

O Sr. Fernando César dos Santos - Agora quero agradecer a algumas pessoas:

Nenega, ex-funcionária da Fundação Clóvis Salgado; Renato Barros, do Sind-Saúde;

Eny  Carajá,  do  Sind-Saúde;  Dr.  Heder  Lafetá  e  Dra.  Cyntia  Lafetá,  nossos

advogados; Kerison Lopes, assessor do prefeito de Contagem; Carlin Moura, prefeito

de Contagem, que nos ajudou; vereador Gilson, que também nos ajudou; deputado

federal Weliton Prado, na época deputado estadual; ao deputado Elismar Prado; ao

deputado Sávio Souza Cruz; ao deputado Weliton Prado, hoje deputado federal, na

época, estadual; ao deputado Fred Costa, na época, vereador; à deputada federal Jô

Moraes; ao professor da universidade federal Lucas Bretas, que esteve também na

audiência defendendo a orquestra; ao Prof. Mário Mascarenhas,  in memoriam, que

também esteve aqui defendendo a orquestra; e ao Carlão, da assessoria da Minoria.

Muito obrigado e boa noite.

Palavras do Presidente

Sr. Presidente da Associação dos Músicos da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais,

Fernando  César  dos  Santos;  presidente  da  Fundação  Clóvis  Salgado,  Fernanda

Medeiros Azevedo Machado; maestro titular da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais,

Marcelo Ramos; deputado Paulo Guedes, autor do requerimento que deu origem a

esta  homenagem;  ilustres  convidados,  senhoras  e  senhores.  Saudamos  a  gente

querida de nossa Minas Gerais que, através da TV Assembleia, nos prestigia em seus

lares  em todo  o  Estado.  Deputado  Paulo  Guedes,  esta  homenagem à Orquestra

Sinfônica de Minas Gerais representa o reconhecimento, pela Assembleia Legislativa,

da  enorme  importância  desse  grupo  musical  que  constitui  um  dos  maiores

patrimônios culturais do Estado.

A cultura é parte indispensável da vida social, e a arte, especialmente a música,

configura um fator de humanização altamente civilizador, que preserva e fortalece a

comunicação entre as pessoas. Percebemos que a música está em toda parte, dando

sentido  à  nossa  vida  cotidiana.  Ela  integra  atividades  tão  diversas  como  ninar

crianças, dançar, contar histórias, comemorar eventos, entreter, curar e rezar.

Conhecida e praticada desde a pré-história, provavelmente a partir da observação
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dos sons da natureza, a música, em seu longo processo evolutivo, confunde-se com

o próprio desenvolvimento da inteligência e da cultura humanas.

A palavra  com  a  qual  a  designamos  tem  origem  grega  e  significa  “a  arte  das

musas”, aludindo a detalhes de criação e performance que levaram à construção de

uma elaborada arte de representação e espetáculo.

Já  a  palavra  “orquestra”,  também grega,  designa,  no  seu uso inicial,  um lugar,

aquele situado no teatro entre o palco e a plateia, onde evoluía o coro da tragédia

helênica. Assim, as formações musicais instaladas nesse lugar tomaram o nome de

empréstimo, tornando-se uma das mais completas invenções artísticas.

As orquestras  organizaram-se por volta do século XVII,  fixando a sua formação

apenas no século XVIII, enquanto no século seguinte se tornaria comum a figura do

maestro, ou regente. Ao longo desses séculos de aperfeiçoamento, tornaram-se um

dos mais fortes compromissos estéticos entre o individual e o coletivo.

As orquestras sinfônicas hoje constituem verdadeiras instituições culturais,  tendo

adquirido sua legitimidade em decorrência da permanência e da estabilidade de seus

componentes, responsáveis pela transmissão de um saber e de valores artísticos.

Gerida  pela  Fundação Clóvis  Salgado,  nossa sinfônica  foi  criada em 1976,  por

iniciativa  do  governador  Aureliano  Chaves.  Conhecida  nacionalmente,  vem

difundindo, especialmente nas cidades do interior, a música erudita e democratizando

o acesso de diversos públicos à sua fruição. Seu repertório abrange balés, concertos,

sinfonias e obras sacras, mas também música popular, com o projeto Sinfônica Pop.

Outras  iniciativas  para  favorecer  o  acesso  de  novos  públicos  à  música  erudita

abrangem, entre outros, os projetos Sinfônica no Museu, realizado no Museu Inimá

de Paula, e Concertos no Parque, que acontecem no Parque Municipal desde 1998.

Na  programação  anual  da  orquestra,  são  também  homenageados  grandes

compositores, como Wagner, Mozart, Rossini, Beethoven, Bach e Chopin.

Entre  seus  regentes,  figuraram  os  maestros  Wolfgang  Groth,  Sérgio  Magnani,

Carlos Alberto Pinto da Fonseca, Afrânio Lacerda e Roberto Tibiriçá.

Atualmente, o regente titular é o maestro Marcelo Ramos, e o regente assistente é

o  maestro  Gabriel  Rhein-Schirato,  que  seguem  a  tradição  de  trabalho  de  seus

antecessores, executando uma música erudita com alta qualidade, ao mesmo tempo
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em que se empenham em difundi-la para plateias mais amplas.

Caro deputado Paulo Guedes, esta homenagem que V. Exa. propicia traz orgulho a

esta casa, preocupada não apenas em legislar, representar e fiscalizar, mas em trazer

ao público o melhor de nossa cultura, priorizando nossa identidade e nossa história.

Parabéns a todos. E em nome do presidente, o nosso muito obrigado.

Apresentação Musical

O  locutor  -  Convidamos  os  presentes  a  ouvir  o  Quinteto  Ventos  Gerais,  que

apresentará  as  músicas  Coletânea  Milton  Nascimento,  com  arranjo  de  Duda  e

transcrição de Gustavo Napoli, e Taquito Militar, de Mariano Moraes, com arranjo de

Carlos Visnivetski.

- Procede-se à apresentação musical.

O presidente - Essa é a nossa Minas Gerais, muito rica, que está aí para todos

conferirem.

Ao caminhar para o encerramento desta reunião, gostaria de manifestar a minha

alegria por  haver presidido esta homenagem em nome do nosso presidente Dinis

Pinheiro,  que,  com certeza,  gostaria  de  estar  aqui  presente.  Em nome de toda a

Casa, parabenizo a Orquestra Sinfônica de Minas Gerais e o ilustre deputado Paulo

Guedes, pela criatividade, pelo comprometimento, pela sua visão ao brindar-nos com

esse requerimento, que preenche esse espaço da Assembleia Legislativa, que é o

poder  e  voz  do  cidadão.  Parabéns,  deputado  Paulo  Guedes,  pela  homenagem

justíssima prestada à Orquestra Sinfônica de Minas Gerais.

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 25, às 20 horas, nos

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

ATA DA 33ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 19/11/2013

Presidência dos Deputados Dinis Pinheiro e Ivair Nogueira

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata; questões de ordem; discurso
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do  deputado  Sávio  Souza  Cruz;  aprovação -  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia):  2ª  Fase:

Questão de Ordem; Suspensão e Reabertura da Reunião - Discussão e Votação de

Proposições:  Requerimento  dos  deputados  Lafayette  de  Andrada  e  Sávio  Souza

Cruz;  aprovação  -  Votação,  em  1º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  4.647/2013;

requerimento  do  deputado Sávio  Souza  Cruz;  deferimento;  discurso  do  deputado

Sávio Souza Cruz; votação nominal do Substitutivo nº 1, salvo emendas e destaque;

aprovação; votação nominal das Emendas nºs 1 e 10; aprovação; votação nominal

das  Emendas  nºs  2  a  6,  8  e  9;  rejeição;  discurso  do  deputado Rogério  Correia;

votação nominal da Emenda nº 7; rejeição; Declarações de Voto - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os deputados e as deputadas:

Dinis Pinheiro - Ivair Nogueira - Hely Tarqüínio - Adelmo Carneiro Leão - Neider

Moreira  -  Alencar  da  Silveira  Jr.  -  Adalclever  Lopes  -  Almir  Paraca  -  Ana  Maria

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

Antônio Genaro - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão - Cabo Júlio - Carlos Henrique -

Carlos Pimenta - Celinho do Sinttrocel - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró

Marra -  Doutor  Wilson Batista -  Duarte  Bechir  -  Durval  Ângelo -  Elismar  Prado -

Fabiano Tolentino - Fábio Cherem - Fred Costa - Gilberto Abramo - Glaycon Franco -

Gustavo Corrêa -  Gustavo Perrella  - Gustavo Valadares -  João Leite -  João Vítor

Xavier - Juninho Araújo - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Liza Prado - Luiz

Henrique  -  Luiz  Humberto  Carneiro  -  Luzia  Ferreira  -  Maria  Tereza  Lara  -  Mário

Henrique Caixa - Neilando Pimenta - Paulo Guedes - Paulo Lamac - Pinduca Ferreira

- Rogério Correia - 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 20h9min, 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

Ata

- O deputado Neider  Moreira,  2º-secretário,  procede à leitura da ata da reunião

anterior.

O presidente - Em discussão, a ata. Com a palavra, o deputado Sávio Souza Cruz,

que disporá de 3 minutos.

Questões de Ordem

O deputado Sávio Souza Cruz - E se a leitura não tivesse sido terminada? Indago à

assessoria, questão de ordem: se a leitura da ata levar mais de 15 minutos, a ata já

fica rejeitada liminarmente?

O presidente - A ata é considerada aprovada porque ela não é votada. O art. 24 do

Regimento Interno diz o seguinte: “Abertos os trabalhos, o 2º-secretário fará a leitura

da  ata  da  reunião  anterior,  que  o  presidente  considerará  aprovada

independentemente de votação, ressalvada a retificação”.

O deputado Sávio Souza Cruz - Mas como? Assim estará suprimindo do Plenário a

possibilidade de se manifestar sobre a ata. Basta que alguém faça a leitura, mas não

é o caso do deputado Neider, e demore nela, impedindo que o Plenário se manifeste

sobre ela. Então peço a V. Exa. que suspenda os trabalhos para formarmos um juízo,

porque  há  um  princípio  em  exegese  -  o  deputado  Sargento  Rodrigues  há  de

concordar - de que qualquer interpretação de texto que conduza ao absurdo deve ser

rejeitada. Se o texto está tendo essa interpretação, de que, vencido o prazo, ainda

que o Plenário queira rejeitar  ou reparar a ata, mas fica tolhido esse direito, essa

interpretação tem de ser rejeitada por conduzir ao absurdo. Então solicito a V. Exa.

que interrompa os trabalhos para formarmos um juízo sobre esse dispositivo.

O presidente - Qual é a retificação que V. Exa. quer que seja feita na ata? Com a

palavra, para discutir a ata, o deputado Sávio Souza Cruz.

O  deputado  Sávio  Souza  Cruz  -  Precisamos  retificar,  porque  a  ata  não  está

manifestando  o  problema  que  os  professores  estão  vivendo:  o  reajuste  dos

servidores, as emendas apresentadas pelo Bloco Minas sem Censura. Aliás, V. Exa. e

outros  deputados  se  sensibilizaram,  porque  querem  permitir  que  os  professores

tenham acesso à merenda escolar,  permitir  que os professores tenham reaberta a
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possibilidade de opção pelo vencimento básico ou pelo subsídio e permitir  que os

futuros reajustes do piso nacional de salário sejam automaticamente incorporados ao

subsídio. Essas são emendas da maior relevância e que deveriam constar nessa ata,

independentemente de terem sido tratadas, porque é fundamental que os professores

saibam o que está acontecendo. Não é possível que os professores não tenham o

direito ao acesso a essas informações tão relevantes e que devem constar na ata, Sr.

Presidente.

O presidente - Esgotado o prazo destinado a esta parte, e não havendo retificação

a ser feita, dou a ata 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 a votação da matéria constante

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

Questão de Ordem

O deputado Sávio Souza Cruz - Peço a V. Exa. que suspenda os trabalhos por

alguns instantes para formarmos juízo.

Suspensão da Reunião

O  presidente  -  A  presidência  vai  suspender  a  reunião  por  40  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 dos deputados Lafayette de Andrada e

Sávio Souza Cruz em que solicitam a inversão da pauta desta reunião, de modo que

o Projeto  de  Lei  nº  4.647/2013 seja  apreciado em  primeiro lugar.  Em  votação,  o

requerimento. As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se

encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 4.647/2013, do governador do Estado,

que reajusta o subsídio das carreiras do Grupo de Atividades de Educação Básica e
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dá outras providências. A Comissão de Justiça concluiu pela constitucionalidade do

projeto na forma do Substitutivo nº 1, que apresentou. A Comissão de Administração

Pública opinou pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão

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

na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Justiça, com a Emenda nº 1, que

apresentou.  Emendado em Plenário,  voltou o projeto à  Comissão de Fiscalização

Financeira, que opina pela rejeição das Emendas nºs 2 a 9 e pela aprovação da

Emenda nº 10, que apresenta ao Substitutivo nº 1.  Vem à Mesa requerimento do

deputado Sávio Souza Cruz em que solicita a votação destacada da Emenda nº 7. A

presidência defere o requerimento, de conformidade com o inciso XVII do art. 232 do

Regimento Interno. Com a palavra, para encaminhar a votação, o deputado Sávio

Souza Cruz.

O  deputado  Sávio  Souza  Cruz*  -  Cumprimento  o  Sr.  Presidente,  as  Sras.

Deputadas, os Srs. Deputados e os professores que nos acompanham nas galerias.

Vamos começar agora a votação de um projeto que concede um reajuste de 5% na

carreira dos professores. Isso significa um reajuste em torno de R$70,00. É o que

está em jogo. O Bloco Minas sem Censura, acrescido de alguns deputados, procurou

apresentar  algumas  emendas  para  tentar  amenizar  um  pouco  o  que  tem  sido  a

verdadeira  via  crucis,  o  calvário,  em  que  se  transformou  a  vida  dos  professores

mineiros nesta quadra da vida política de Minas Gerais.

Nos últimos governos, os professores só têm perdido. Perderam o direito à carreira,

o  direito  de  progredir  na  sua  função,  o  estímulo  a  melhorar  a  sua  formação  e

continuaram  perdendo.  Perderam  o  respeito  pelo  governo  que  descumpriu

solenemente o compromisso firmado de deixar aberta a opção entre o vencimento

básico e o subsídio.

Perderam a esperança de dias melhores,  e estão em via de perder o fundo de

aposentadoria, o Funpemg, em que o governo vai meter a mão para tapar os seus

buracos, o rombo que foi criado no Estado, quebrado pela campanha presidencial do

senador Aécio Neves. Eles continuam perdendo os sonhos, a previdência, a carreira,

e até - pasmem, deputadas, deputados, mineiros! - o direito de se alimentarem na

escola.



1664
____________________________________________________________________________

Até o direito do servidor da educação à merenda escolar foi perdido nesta quadra

da vida mineira. O que os deputados do Bloco Minas sem Censura com mais alguns

deputados propõem, para minimizar, para minorar um pouco esse calvário, essa via

crucis, dos  servidores  da  educação,  são  medidas  simples.  Eles  propõem,  por

exemplo,  que seja aberta a  possibilidade de os professores  comerem. Veja  bem,

depois de 10 anos de “déficit zero, choque de gestão, PIB da China, Minas Avança,

Minas na frente, Minas dá o rumo, Minas dá o caminho”, estamos aqui propondo o

direito básico de os trabalhadores da educação comerem. Não estamos discutindo se

eles têm direito a férias em Cancún ou se têm direito a iate. Não, estamos propondo o

direito  dos  trabalhadores  da  educação,  professores,  cantineiros,  secretários,  de

poderem comer.

Na comissão, lembrei o furto famélico. O nosso ordenamento jurídico consagra o

direito de quem está em estado de necessidade até furtar para se alimentar. Essa é a

situação dos servidores da educação em Minas Gerais. Eles não têm condição de se

servir, principalmente nas grandes cidades, nos  self-services. Não têm condição de

levar  marmita  e  também  não  têm  prazo,  pela  falta  de  mobilidade  na  cidade,  de

almoçar ou jantar em casa, porque o outro turno começa na sequência. E agora lhes

negam o direito de comer.

Então  propõe  o  Bloco  Minas  sem  Censura  abrir,  reabrir  a  possibilidade  de  as

pessoas comerem, deputado Caixa. Propõe, por exemplo, que seja dada anistia aos

servidores que foram punidos por terem participado da greve, conforme compromisso

expresso  do  governo  do  Estado  e  desta  Casa,  que  foi  firmado  também  pelo

presidente da  Casa,  mas foi  descumprido pelo governo e pela  Casa.  E agora as

emendas propõem seja cumprido esse compromisso de anistiar, o que não significa

nenhum  custo  para  o  Estado.  Em  outra  emenda,  propõe-se  a  reabertura  da

possibilidade  de  opção  entre  o  vencimento  básico  e  o  subsídio.  Compromisso

expresso,  assinado  pelo  governo,  na  pessoa  do  secretário  Danilo  de  Castro.  O

deputado Adalclever Lopes, com sua experiência, já alertava esta Casa para o fato de

que a assinatura do secretário Danilo de Castro vale menos que um risco na água. E

ele estava certo. Descumpriu o governo o compromisso que assumiu verbalmente e

por escrito e que foi assinado pelo secretário.
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Propõem os deputados do Minas sem Censura e outros que assinaram as emendas

que seja dada a chance ao governo de honrar seus compromissos. Que seja dada ao

secretário Danilo  de Castro a possibilidade de não passar para a história como o

secretário que não honra sequer o que assina. É isso que se propõe.

Propõem  ainda  os  deputados  do  Bloco  Minas  sem  Censura,  enfim,  que  esse

calvário  seja minimizado.  Sras.  Deputadas,  Srs.  Deputados,  não se  trata  aqui  de

elevado impacto, não há nada disso.

A outra emenda que apresentamos e que inclusive foi destacada, a Emenda nº 7,

propõe que o reajuste do custo por aluno que ocorrer no futuro seja automaticamente

repassado aos servidores, a fim de garantir que continuem recebendo pelo menos o

piso em seus subsídios. Se isso for negado, será uma confissão expressa de que o

governo  quer  se  apropriar  de  forma  indébita  do  recurso  que  o  governo  federal

repassa por meio do Fundeb e que é corrigido por esse índice. Ou seja, o governo

estadual  recebe a correção e não pode repassá-la aos servidores com o mesmo

percentual? Por que não pode? O governo pretende ficar livre para descumprir ainda

mais o piso? Nem no subsídio valerá o piso? Se é isso o que ele quer, que diga

então.

Faço um apelo aos deputados de Minas Gerais. Os senhores e as senhoras não

acham que os servidores da educação têm direito a comer? Não acham que eles têm

o direito de optar pelo vencimento básico ou pelo subsídio? Não acham que aqueles

servidores  que lutaram por  seus  direitos  têm o direito  de  ser  anistiados  sem um

centavo de custo para o governo? Os senhores e as senhoras pensam isso de fato?

Que cada um faça um exame de consciência e pense com o compromisso maior não

de fazer  tudo o que o seu amo manda,  não de ser  o mais  subserviente,  o mais

sabujo, o mais obediente às ordens emanadas de não se sabe bem ao certo onde no

governo. Conhecidos os teores e significados de cada uma das emendas, quero fazer

um apelo. Que possamos estar à altura da expectativa dos mineiros, que possamos,

de fato, praticar o que todos já falamos em discursos os mais variados pelos quatro

cantos de Minas Gerais: a educação tem de ser prioridade, os servidores têm de ser

valorizados, os professores não podem ser tratados com desprezo e descaso, até de

forma hostil,  como vem ocorrendo nos governos de 2003 para cá. Que possamos
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aprovar as emendas do Bloco Minas sem Censura. Quero crer que, ao final desta

reunião,  comemoraremos o grito  de independência que esta Casa dará contra os

desmandos e as covardias que o governo insiste em praticar contra os servidores da

educação. Muito obrigado.

O presidente (deputado Dinis Pinheiro) -  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  Substitutivo  nº  1,  salvo  emendas  e

destaque.

- Registram “sim” os deputados e as deputadas:

Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - 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 - Deiró Marra - Duarte

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

Franco - Gustavo Corrêa - Gustavo Perrella - Gustavo Valadares - Ivair Nogueira -

João Leite - João Vítor Xavier - Juninho Araújo - Lafayette de Andrada - Leonardo

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

Tereza Lara -  Mário Henrique Caixa -  Neider Moreira -  Neilando Pimenta -  Paulo

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

Rômulo Viegas - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tadeu

Martins Leite - Tenente Lúcio - Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda - Zé Maia.

A deputada Rosângela Reis - Sr. Presidente, declaração de voto. Meu voto é “sim”.

O deputado Alencar da Silveira Jr. - Sr. Presidente, pela ordem. Meu voto é “sim”.

O deputado Hely Tarqüínio - Sr. Presidente, meu voto é “sim”.

O deputado Fred Costa - Sr. Presidente, declaração de voto. Meu voto é “sim”.

O presidente - Estão computados. Votaram “sim” 58 deputados. Não houve voto

contrário. Está aprovado o Substitutivo nº 1, salvo emendas e destaque. Em votação,

as Emendas nºs 1 e 10.
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- Registram “sim” os deputados e as deputadas:

Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Alencar da Silveira Jr. - Almir Paraca -

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

Arantes - Antônio Genaro - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão - Carlos Henrique -

Carlos Pimenta - Celinho do Sinttrocel - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró

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

Cherem - Fred Costa - Glaycon Franco - Gustavo Corrêa - Gustavo Perrella - Gustavo

Valadares - Hely Tarqüínio - Ivair Nogueira - João Leite - João Vítor Xavier - Juninho

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

Humberto Carneiro -  Luzia Ferreira -  Maria Tereza Lara -  Mário Henrique Caixa -

Neider Moreira - Neilando Pimenta - Paulo Guedes - Paulo Lamac - Pinduca Ferreira -

Rogério Correia - Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas - Rosângela Reis - Sargento

Rodrigues - Sávio Souza Cruz -  Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite -  Tenente

Lúcio - Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda - Zé Maia.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  57  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Estão

aprovadas as Emendas nºs 1 e 10. Em votação, as Emendas nºs 2 a 6, 8 e 9.

- Registram “sim” os deputados e as deputadas:

Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Alencar da Silveira Jr. - Almir Paraca -

Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Cabo Júlio - Carlos

Henrique - Celinho do Sinttrocel - Durval Ângelo - Elismar Prado - Fabiano Tolentino -

Ivair  Nogueira -  Liza Prado -  Maria Tereza Lara -  Paulo Guedes -  Paulo Lamac -

Rogério Correia - Rosângela Reis - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Tadeu

Martins Leite - Tenente Lúcio - Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda.

- Registram “não” os deputados e a deputada:

Anselmo José Domingos - Antônio Genaro - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão -

Carlos Pimenta - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Duarte Bechir -

Fábio Cherem - Fred Costa - Glaycon Franco - Gustavo Corrêa - Gustavo Perrella -

Gustavo Valadares - Hely Tarqüínio - João Leite - João Vítor Xavier - Juninho Araújo -

Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Luiz Henrique - Luiz Humberto Carneiro -

Luzia Ferreira - Mário Henrique Caixa - Neider Moreira - Neilando Pimenta - Pinduca

Ferreira - Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas - Sebastião Costa - Zé Maia.
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O deputado Antônio Carlos Arantes - Sr. Presidente, meu voto é “não”.

O presidente -  Está computado. Votaram “sim” 25 deputados. Votaram “não”  33

deputados,  totalizando  58  votos.  Estão  rejeitadas  as  Emendas  nº  2  a  6,  8  e  9.

Votação da Emenda nº 7. Com a palavra, para encaminhar a votação, o deputado

Rogério Correia.

O deputado Rogério Correia* - Sr. Presidente, quero, em primeiro lugar, lamentar a

derrota das emendas, mas por pouco. Isso mostrou que muitos deputados, mesmo

não sendo da oposição, sensibilizaram-se com a argumentação que foi feita aqui, não

por nós, da bancada da oposição, mas principalmente pelos professores e pelo Sind-

UTE. Chegamos a ter 25 votos e por pouco não aprovamos o conjunto das emendas.

Nós fizemos, e só poderíamos fazer um destaque, que é o que permite o Regimento.

Falo  em  nome de  todo  o  bloco  Minas  sem  Censura,  e  me  permita  o  Sind-UTE

também falar,  neste  caso,  em  nome do sindicato,  pois  essa emenda  foi  também

elaborada a partir de solicitação do Sind-UTE e diz respeito ao reajuste anual dos

professores.

Deputados e deputadas, há uma chance real de aprovarmos isso como vimos no

Plenário.  Isso não dará  ao governo do Estado algum custo a mais do que lhe é

permitido fazer. E explico o porquê. O reajuste por meio do custo-aluno é dado ao

Fundeb. Portanto o governo do Estado recebe todo ano um recurso a mais reajustado

conforme o custo-aluno do Fundeb. Então, se o Fundeb teve, no ano passado, 22%

de aumento, isso significa que o Estado receberá 22% a mais. Se o Estado este ano

tem um reajuste federal de 7,97%, o Estado receberá também 7,97% a mais que no

ano passado. O que estamos pedindo é que esses 7,97% sejam, portanto, o reajuste

também dos trabalhadores em educação.

Este ano, por exemplo, em vez do reajuste de 5%, estaríamos tendo 7,97%. Chamo

a atenção para o fato de que esse reajuste o governo já obteve -  vieram para o

governo os 7,97%. Quando o governo aplica apenas 5%, está guardando o recurso

que era para os professores, ou seja, para outro custo que não aquele salarial para

os professores. Nesse sentido fazendo com que haja um arrocho nos trabalhadores

em educação. O recurso que ele tem a mais gastará em outras finalidades que não o

reajuste da educação. Não é justo o que o governo tem feito.



1669
____________________________________________________________________________

Para o ano que vem é a mesma coisa. Haverá o reajuste custo-aluno que será

repassado para Minas Gerais, e o governo economizará no salário dos professores

não concedendo o reajuste global que o Estado de Minas Gerais já recebeu. Essa é a

questão para a qual quero chamar a atenção dos deputados e das deputadas. O

governo está fazendo algo que é inexplicável para as nossas bases no interior do

Estado e na capital, ao dizer que estamos votando para que ele, em vez de conceder

o reajuste que já ganha, arroche o trabalho da professora e do professor.

Depois,  durante  a  campanha  eleitoral  no  ano  que  vem,  quero  ver  como  um

candidato explicará que permitiu ao governador fazer um reajuste menor que aquele

que  o  governador  recebeu  do  próprio  governo  federal,  por  meio  do  repasse  do

Fundeb.  Não  estou  querendo  dizer  com  isso  que  o  governo  federal  é  santo  e

bonzinho. O recurso do Fundeb também é feito através de um conjunto de impostos

que sofreu aumento  durante o ano e  que possibilitou  uma arrecadação maior  do

governo  federal,  e  ele  é  obrigado  a  reajustar  o  Fundeb  porque  houve  maior

arrecadação. O que não pode é o Estado de Minas Gerais, em vez de aplicar um

reajuste do custo-aluno, arrochar o salário das professoras.

No  ano  que  vem,  todos  perguntarão:  “qual  é  a  sua  prioridade,  candidato?”.  A

resposta  será:  “a  minha  prioridade  é  educação,  saúde  e  segurança”.  Para  ser

educação, saúde e segurança não pode arrochar o salário do professor. Um professor

e uma professora estão ganhando muito mal - aliás, não só em Minas. Só que, em

Minas Gerais, o governo está com o subsídio arrochando o salário daquilo que seria o

piso salarial.

Então peço aos deputados...  V.  Exas. viram que por pouco não aprovávamos o

conjunto da emenda. Se aprovarmos essa, será um aceno desta Casa à importância

real que tem a educação pública no Estado.

Acredito que ganharemos essa eleição agora e faremos com que o reajuste seja

digno para a professora e o professor do custo-aluno base. Um grande abraço.

O presidente - Em votação, a Emenda nº 7.

- Registram “sim” os deputados e as deputadas:

Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Almir Paraca - André Quintão - Cabo

Júlio - Carlos Henrique - Celinho do Sinttrocel - Durval Ângelo - Elismar Prado - Ivair
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Nogueira - Liza Prado - Maria Tereza Lara - Paulo Guedes - Paulo Lamac - Rogério

Correia - Rosângela Reis - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Tadeu Martins

Leite - Tenente Lúcio - Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda.

- Registram “não” os deputados e a deputada:

Alencar da Silveira Jr. - Anselmo José Domingos - Antônio Carlos Arantes - Antônio

Genaro - Arlen Santiago - Carlos Pimenta - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró

Marra - Fabiano Tolentino - Fred Costa - Glaycon Franco - Gustavo Corrêa - Gustavo

Perrella  -  Gustavo  Valadares  -  Hely  Tarqüínio  -  João  Leite  -  João  Vítor  Xavier  -

Juninho Araújo -  Lafayette de Andrada -  Leonardo Moreira -  Luiz Henrique -  Luiz

Humberto  Carneiro  -  Luzia  Ferreira  -  Mário  Henrique  Caixa  -  Neider  Moreira  -

Neilando Pimenta - Pinduca Ferreira - Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas - Sebastião

Costa - Zé Maia.

O deputado Bonifácio Mourão - Sr. Presidente, meu voto é “não”.

O deputado Duarte Bechir - Sr. Presidente, o deputado Duarte Bechir vota “não”,

por favor.

O presidente - Estão computados. Votaram “sim” 22 deputados. Votaram “não” 34

deputados,  totalizando  56  votos.  Está  rejeitada  a  Emenda  nº  7.  Está,  portanto,

aprovado, em 1º turno, o Projeto de Lei nº 4.647/2013 na forma do Substitutivo nº 1,

com as Emendas nºs 1 e 10. À Comissão de Fiscalização Financeira.

Declarações de Voto

O deputado Sávio Souza Cruz - Sr. Presidente, o Bloco Minas sem Censura e mais

alguns deputados votaram favoravelmente àquelas emendas que, como anunciamos

durante  sua  discussão,  poderiam  minimizar  a  situação  de  penúria  em  que  se

encontram os servidores da educação de uma maneira geral  e,  em particular,  os

professores.  Se serve  de alento que chegamos a conseguir  25 votos  na primeira

votação do bloco das emendas, por outro lado há de se lamentar que a maioria da

Casa continue votando de forma cega, sem reflexão e sem uma avaliação madura

daquilo que se está propondo. É simplesmente aquela lógica do “tudo que seu amo

mandar faremos, sim, senhor.”

Gostaria de registrar a importante participação do Sind-UTE no encaminhamento

das discussões de todas as emendas e daquilo que se podia construir  de melhor.
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Sobretudo, registro a participação intensa do Sind-UTE, que viabilizou colocar esse

projeto em pauta. O projeto já estava parado há tanto tempo, impedindo, aliás, que os

servidores tivessem esse mínimo reajuste.  O governador  de direito  do  Estado de

Minas Gerais, Antonio Anastasia - porque o governador, de fato, continua sendo o

senador Aécio Neves -, anunciou em setembro esse reajuste. Se ele se apressou em

anunciar o reajuste pela imprensa, ele só mandou a mensagem que o propunha - e

ela acabou sendo convertida  no Projeto de Lei  nº  4.647/2013 -  mais  de um mês

depois. Só no final de outubro ele enviou a mensagem com o reajuste que anunciara

em  setembro,  e  com isso  os  professores  não  receberam  os  vencimentos  com  o

reajuste em outubro.  Esperamos que possam receber  o pagamento de novembro

com o reajuste, aliás, retroativo a outubro.

Esse  é  o  nosso  registro  de  reconhecimento  da  atuação  do  Sind-UTE,  que

conseguiu isso. Mas, por outro lado, queremos lamentar, mais uma vez, que a maioria

da  Casa  continue  portando-se  simplesmente  como  alguém  que  homologa  as

vontades do governo. Simplesmente, aquilo que o governo manda para cá não pode

sofrer, ao ver desses deputados, qualquer aperfeiçoamento, nem emendas que não

implicavam nenhum impacto financeiro, como é o caso daquela que dava anistia e

dessa que programava os futuros reajustes e foi destacada,  a Emenda nº 7, com

base no Fundep. Nada. Nada diferente daquilo que seu amo mandou esta Casa pode

aprovar. É triste o comportamento de uma Assembleia com a história que tem esta

Casa, com a história de liberdade que tem nosso Estado de Minas Gerais. Espero

que esse início de crescimento dos votos da oposição, que chegou a 25 votos, possa

ser apenas um primeiro passo de um grito de liberdade que os mineiros precisam dar.

Ele precisa começar justamente aqui nesta Casa.

Compete a esta Casa sair na frente e dar o primeiro grito de independência, o grito

de liberdade,  resgatando o  compromisso da Casa com quem de fato ela  jurou à

Constituição ter compromisso. E esse juramento que cada um dos deputados fez no

início da legislatura não foi o de obedecer cegamente ao governador, não foi de fazer

tudo que seu amo mandar. O juramento foi de honrar a Constituição e servir ao povo

de Minas.  Não serve ao povo de Minas quem trabalha contra a educação,  quem

conspira contra o magistério, quem oprime os professores.
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É essa a minha declaração de voto, Sr. Presidente.

O deputado Paulo Guedes - Sr. Presidente, além de fazer a declaração de voto,

agradeço aos deputados que votaram com o nosso bloco da oposição em favor dos

nossos  servidores  de  Minas  Gerais.  Também  faço  um  apelo  para  que  todos  os

deputados possam cumprir o acordo que celebramos nesta Casa para a derrubada

do veto à Emenda nº 24, que redistribui o ICMS Ecológico em Minas Gerais,  que

estará na pauta da reunião de amanhã, às 9 horas, nesta Casa. Peço a todos os

deputados  que  possamos  fazer  justiça  a  essas  três  regiões  de  Minas,  que  mais

preservaram  o  nosso  meio  ambiente,  mantendo  suas  matas  intactas,  e  que  não

recebem nada por isso. Não é justo que o ICMS Ecológico de Minas Gerais seja

distribuído  entre  os  grandes poluidores,  como vem acontecendo hoje.  Quero aqui

fazer esse apelo a todos os deputados. Também peço a todos os prefeitos do Norte

de  Minas,  do  Vale  do  Jequitinhonha,  do  Noroeste  e  do  Mucuri,  que  estão  nos

assistindo, para prestigiarem esta reunião, aqui, amanhã, às 9 horas, e que liguem

para os seus deputados pedindo a derrubada do veto.

Era isso que tinha a dizer, Sr. Presidente. Muito obrigado.

O deputado Elismar Prado - Sr. Presidente, quero simplesmente reiterar o nosso

posicionamento sempre muito firme em defesa dos trabalhadores da educação, dos

professores  e  professoras.  Sempre  votamos  favoravelmente  às  emendas  que

recebemos dos professores, e que nos foram apresentadas pelo Sind-UTE. Quero

parabenizar  toda  a  direção  do  sindicato,  a  Beatriz,  e  todos  aqueles  que  lutaram

bravamente  por  isso.  Infelizmente,  não alcançamos  aqui  o nosso objetivo,  houve,

inclusive,  muitos  votos  fora  do  Bloco  Minas  sem  Censura,  a  exemplo  do  nosso

companheiro Alencar da Silveira Jr. Infelizmente, não alcançamos votos suficientes.

Quero  aqui,  simplesmente,  reiterar  o  que  sempre  falamos  sobre  o  descaso  do

governo do Estado com a educação em Minas Gerais. Este governo não cumpre a lei

federal do piso, recebe transferências de recursos da União, mas, ao contrário de

repassar  essa transferência  integralmente  aos  professores,  a  retira  deles.  Já não

bastasse congelar  a  carreira,  com essa famigerada  lei  dos subsídios,  que retirou

direitos  dos  professores,  agora  corta  ainda  mais  dos  recursos  direcionados  à

educação.
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Aqui  já  fizemos  todo  o  enfrentamento,  denunciamos,  inclusive,  um  termo  de

ajustamento de gestão, que o governo do Estado conseguiu que fosse aprovado pelo

Tribunal de Contas. Assim, o governo está investindo na educação menos do que

manda a Constituição Federal. Investe menos que o mínimo constitucional não só na

educação como também na saúde, que é outra área estratégica.

Deixamos registrado aqui o nosso repúdio e agradecemos a todos os pares que

contribuíram conosco.  Parabenizamos  a  luta  dos  professores  que vieram aqui  às

galerias, fazer legitimamente a sua pressão, exigindo que esta Casa se posicione a

favor  da  educação,  a  favor  dos  professores  e  das  professoras  e  de  todos  os

trabalhadores.

Não estou fazendo aqui um debate político. É uma questão de interesse público e

de interesse de estado valorizar nossa educação e nossos professores.

Infelizmente,  hoje percebemos que não há a mesma motivação de antigamente

para que nossos jovens ingressem na carreira do magistério. Isso é lamentável e é

um grande prejuízo que nosso país e nosso estado estão sofrendo. Podemos sofrer

um  verdadeiro  “apagão”  na  educação.  Precisamos  de  professores  e  professoras,

principalmente  e  acima  de  tudo,  valorizados  e  com  seus  direitos  respeitados.

Infelizmente o que vemos neste estado são palavras não cumpridas e propagandas

enganosas feitas com o dinheiro público, com o dinheiro do povo, mostrando, nos

meios  de  comunicação,  que  temos  a  melhor  educação  e  o  melhor  índice  de

desenvolvimento  do  Brasil.  Infelizmente  isso  não  é  verdade.  O  que  encontramos

realmente  é  falta  de  compromisso  deste  governo,  desde  a  estrutura  física  das

escolas, onde há problemas gravíssimos, até o descumprimento da legislação federal

e o desrespeito aos nossos professores, que não têm sequer acesso à alimentação, à

merenda, que, para nós, é uma questão sagrada. Até isso foi retirado, foi negado aos

professores.

Quero  manifestar  nosso  posicionamento  aqui  e  dizer  que  mantivemos  o  nosso

compromisso. E a luta vai continuar. A luta vai continuar até conseguirmos resgatar o

mínimo de dignidade dessa categoria que merece muito o nosso respeito.

Quero dizer,  presidente, que amanhã estaremos em Uberlândia, numa audiência

pública  desta  Casa,  que  faz  parte  de  um  conjunto  de  reuniões  regionais,  para
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discutirmos o monitoramento de política urbana, na Câmara Municipal de Uberlândia.

Na segunda-feira, estivemos em uma audiência pública da Comissão de Cultura, da

qual sou presidente, discutindo a implementação do Vale-Cultura, que já começou em

todo o Brasil. Quarenta e dois milhões de brasileiros poderão ser beneficiados com

esse vale. Há o potencial de atingirmos até R$25.000.000.000,00 de investimentos na

área da cultura, gerando emprego e renda e ajudando nossos artistas. A presidenta

Dilma entregou os primeiros cartões do Vale-Cultura em Brasília.

Houve  uma  adesão  importante  dos  bancários.  Quinhentos  mil  trabalhadores

assinaram a adesão ao Vale-Cultura, vão receber esse cartão e utilizá-lo para adquirir

CD, DVD, assistir a uma peça de teatro ou a uma sessão de cinema. Isso serve para

que o trabalhador brasileiro tenha mais acesso à cultura. É difícil acreditar, mas 80%

da nossa população nunca entrou, por exemplo, numa sala de cinema. Precisamos

resgatar realmente esse direito e mostrar que a cultura é um direito fundamental da

pessoa humana.

Quero parabenizar os professores e lamentar, infelizmente, a derrota das nossas

emendas. Obrigado, presidente.

A deputada Maria Tereza Lara - Sr. Presidente, deputado Dinis Pinheiro, deputadas

e deputados desta Casa, como professora aposentada, pois trabalhei 25 anos em

escola pública estadual,  quero parabenizar  os  professores e o Sind-UTE, que,  de

maneira  organizada e  pacífica,  têm  permanecido  acampados  nesta  Casa durante

todos esses dias, reivindicando seus direitos legítimos. É importante valorizarmos a

educação. Às vezes é muito fácil fazer o discurso de valorização, mas é importante

que isso aconteça na prática, através do salário e do pagamento do piso salarial.

Quero  dizer  também  que  nossa  presidenta  Dilma  realmente  tem  valorizado  a

educação, lembrando que são mais de 4 milhões de alunos no Pronatec, no ensino

médio e em cursos profissionalizantes. Isso é muito importante. Vamos perceber isso

a médio prazo, pois o resultado da educação não é imediato, ele é feito a médio e a

longo prazos.

Então quero deixar registrado nesta Casa que a importância da educação tem de se

dar  na  prática.  Também quero  dizer  que realmente  os  professores  e  professoras

estiveram aqui durante todo esse período, por isso quero parabenizá-los, assim como
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o nosso sindicato, o Sind-UTE, por essa luta legítima. Que possamos avançar mais

nesta  Casa  e,  na  prática,  no  voto,  concretizando  essa  valorização.  Obrigada,

presidente.

O deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, solicitei a palavra para declarar que

votei  favoravelmente  às  emendas  que  pretendem  minimizar  o  desgaste  que  os

trabalhadores  em  educação  enfrentam  em  sua  carreira.  Não  tivemos  tempo  de

analisar  todas  elas,  mas,  entre  aquelas  emendas,  havia  a  que  propunha  o

descongelamento  da  carreira  de  professores,  pois  alguns  professores  fizeram

mestrado e doutorado, mas ainda são remunerados como se tivessem licenciatura

curta e esperam uma promoção há 10 anos. Ou seja, até hoje acontecem coisas

terríveis na carreira dos professores, sem falar no valor muito baixo dos seus salários.

Mas, infelizmente, essas emendas não foram aprovadas. Optou-se, novamente, por

manter a orientação do governo do Estado, que é de arrocho salarial, imposto não

apenas ao servidor  público, mas ao próprio serviço público.  A educação tem sido

vítima desse governo desde 2003. Esse governo deve à educação pública, como é

sempre bom lembrar,  cerca de R$8.000.000.000,00, cujo investimento na área era

obrigatório pela Constituição, o que não foi obedecido. Em média, o governo tem feito

na educação um investimento em torno de 20%, quando a Constituição o obriga a

investir  25%.  Assim,  o  déficit  que  se  acumula  de  2003  até  hoje  é  de

R$8.000.000.000,00.  É muita coisa!  E esse é o valor  devido sem que façamos a

correção inflacionária ou consideremos a incidência de juros; resulta apenas da soma

do valor não investido um ano após o outro. Só com isso, o prejuízo à educação já é

de R$8.000.000.000,00.

Além  disso,  há  o  que  expliquei  na  emenda  que  tentamos  aprovar  relativa  ao

reajuste conforme o custo-aluno. O governo do Estado já recebe o repasse com o

percentual de custo-aluno incluído a cada ano, em um valor que é acrescentado ao

orçamento.  Mas,  para  economizar,  dá  ao  professor  um reajuste  menor  do  que o

reajuste que se dá ao custo-aluno.

Então, há esse achatamento por parte de um governo que hoje sabemos quebrado,

falido. Por incrível que pareça, o choque de gestão levou Minas Gerais à falência.

Toda  aquela  propaganda  em  torno  desse  modelo,  que  é  o  modelo  neoliberal  de
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gestão, ou melhor, de má gestão do Estado, acabou por fazer falir e quebrar o nosso

estado. Essa grande ideia do senador virou o maldito choque de gestão, que levou

Minas Gerais à falência. E a falência do Estado foi de tal ordem, que hoje o governo

precisa rapar o tacho para ver se acaba sua gestão sem mostrar ao Brasil a realidade

de Minas, que é a de um estado quebrado.

Quero dizer  aos educadores  que saíram entristecidos  daqui  e aos que,  de  sua

residência, também ficaram tristes com a rejeição das emendas, que, infelizmente, o

próximo passo do governo também será ruim e, nesse caso, não atingirá apenas os

trabalhadores da educação, mas todo o serviço público e os servidores públicos: o

governo  prepara,  agora,  um  assalto  à  mão armada ao Fundo de Previdência  do

Servidor Público - Funpemg. Esse projeto já está na Casa, sendo votado a toque de

caixa,  sem  nenhum  debate.  Por  ele,  o  governo  pretende  retirar  do  servidor

R$3.200.000.000,00, que é o valor de hoje, mas que, daqui a dois meses, já estará

em torno de R$3.500.000.000,00. Esses recursos serão garfados do servidor público,

porque vieram do seu contracheque, para alimentar, no futuro, a sua previdência e a

sua  aposentadoria.  Mas  o  governo  está  planejando  retirar  do  fundo

R$3.500.000.000,00 e usar esse dinheiro para cobrir o rombo provocado pelo maldito

choque de gestão. E é isso o que será feito. No futuro, o caixa do Estado terá de

arcar com toda a aposentadoria do servidor, porque o que estava sendo economizado

para isso será retirado do governo para o custeio do rombo do choque de gestão.

Isso  está  em  curso  na  Assembleia  Legislativa,  por  meio  de  projeto  de  lei  do

governador.

Hoje, apresentamos denúncia ao Ministério Público, e amanhã ou, no máximo, na

quinta-feira, o Ministério Público entrará na Justiça contra o governo, tentando fazer

com que o dinheiro do Funpemg não seja gasto para, repito,  tapar o rombo e os

buracos da quebradeira a que o choque de gestão levou Minas Gerais.

Sr.  Presidente,  é  lamentável  que as  emendas  tenham sido derrotadas e que o

governo prepare um assalto aos cofres da previdência do servidor público contribuinte

do Funpemg. A minha declaração de voto é para dizer que votamos favoravelmente

às  emendas  e  lamentamos  a  rejeição  delas  pela  maioria  dos  deputados.  Muito

obrigado.



1677
____________________________________________________________________________

Encerramento

O presidente - A presidência  verifica, de plano, a inexistência de quórum para a

continuação  dos  trabalhos  e  encerra  a  reunião,  convocando  as  deputadas  e  os

deputados para as extraordinárias de amanhã, dia 20, às 9 e às 20 horas, nos termos

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

ordem do dia já anunciada. Levanta-se a reunião.

* - Sem revisão do orador.

ATA DA 34ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 20/11/2013

Presidência dos Deputados Dinis Pinheiro, Hely Tarqüínio, Neider Moreira, Dalmo

Ribeiro Silva e Bosco

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

Fase: Votação de Requerimentos: Prosseguimento da votação do requerimento do

deputado Lafayette  de  Andrada;  renovação da votação;  aprovação;  verificação de

votação; inexistência de quórum para votação e para a continuação dos trabalhos;

anulação da votação; Questões de Ordem; chamada para recomposição do número

regimental;  existência de quórum para a continuação dos trabalhos; renovação da

votação;  aprovação;  verificação de votação; inexistência de quórum para votação;

anulação da votação; Questões de Ordem; chamada para recomposição de número

regimental;  existência de quórum para votação; renovação da votação; aprovação;

verificação de votação; existência de número regimental para votação; ratificação da

aprovação;  Questão de Ordem; Declarações de Voto -  Registro de Presença -  2ª

Fase: Questão de Ordem - Votação de Requerimentos: Requerimento do deputado

Paulo Guedes; discursos dos deputados André Quintão e Paulo Guedes; Questões

de Ordem; chamada para recomposição de quórum; existência de número regimental

para votação e para a continuação dos trabalhos; Registro de Presença; Questão de

Ordem; discurso do deputado Sávio Souza Cruz; Questões de Ordem; chamada para

recomposição de quórum; existência de número regimental para votação e para a

continuação  dos  trabalhos;  Questão  de  Ordem;  discurso  dos  deputados  Tadeu

Martins Leite e Rogério Correia, da deputada Maria Tereza Lara e dos deputados
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João  Vítor  Xavier  e  Ulysses  Gomes;  Questões  de  Ordem;  chamada  para

recomposição de quórum; inexistência de número regimental para votação e para a

continuação dos trabalhos; prejudicialidade do requerimento - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os deputados e as deputadas:

Dinis Pinheiro - Ivair Nogueira - Hely Tarqüínio - Adelmo Carneiro Leão - Neider

Moreira - Adalclever Lopes - 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

Mosconi - Carlos Pimenta - Celinho do Sinttrocel - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva

-  Deiró Marra -  Doutor  Wilson Batista -  Duarte Bechir  -  Duilio de Castro -  Durval

Ângelo - Fabiano Tolentino - Fábio Cherem - Glaycon Franco - Gustavo Corrêa - Hélio

Gomes - Inácio Franco - João Leite - João Vítor Xavier - 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 - Rômulo Viegas - Rosângela Reis - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz -

Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite - Tenente Lúcio - Ulysses Gomes - Vanderlei

Miranda - Zé Maia.

Abertura

O presidente (deputado Hely Tarqüínio) - Às 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 Neider  Moreira,  2º-secretário,  procede à leitura da ata da reunião

anterior, que é aprovada sem restrições.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

A presidente - Nos termos do edital de convocação, a presidência passa à 2ª Parte
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da reunião, em sua 1ª Fase, com a apreciação de pareceres e de requerimentos.

Votação de Requerimentos

O presidente - Prosseguimento da votação do requerimento do deputado Lafayette

de Andrada em que solicita tramitação em regime de urgência para o Projeto de Lei nº

4.647/2013.  Em  votação,  o  requerimento.  As  deputadas  e  os  deputados  que  o

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

O deputado Paulo Guedes - Verificação, Sr. Presidente.

O presidente - É regimental. A presidência vai proceder à verificação de votação

pelo processo eletrônico e, para tanto, solicita às deputadas e aos deputados que não

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

seguida, registrem seu voto. A presidência solicita às deputadas e aos deputados que

ocupem  seus  lugares  e  informa  que  terá  computada  a  presença,  para  efeito  de

quórum, o deputado que permanecer em Plenário e não registrar o seu voto.

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.

O presidente - Votaram “sim” 22 deputados. Não houve voto contrário. Portanto,

não há  quórum para votação nem para a continuação dos trabalhos.  A presidência

torna a votação sem efeito.

Questões de Ordem

O deputado João Leite - Sr. Presidente, solicito recomposição de quórum.

O presidente - Atendendo à questão de ordem, vamos solicitar a recomposição de

quórum.

O deputado Paulo Guedes - Sr. Presidente, ficou claro que não há quórum nem

para prosseguir a reunião.

O presidente - Já foi solicitada a recomposição de quórum, temos de obedecer à

ordem. Solicito ao secretário que proceda à chamada das deputadas e dos deputados

para a recomposição de quórum.

O secretário (deputado Neider Moreira) - (- Faz a chamada.)

O presidente - Responderam à chamada 40 deputados. Portanto, há quórum para a

continuação dos trabalhos. A presidência vai renovar a votação do requerimento do

deputado Lafayette  de  Andrada.  Em votação,  o  requerimento.  As deputadas e os

deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
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O deputado Paulo Guedes - Verificação, Sr. Presidente.

O presidente - É regimental. A presidência vai proceder à verificação de votação

pelo processo eletrônico e, para tanto, solicita às deputadas e aos deputados que não

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

seguida, registrem seu voto. A presidência solicita às deputadas e aos deputados que

ocupem  seus  lugares  e  informa  que  terá  computada  a  presença,  para  efeito  de

quórum, o deputado que permanecer em Plenário e não registrar o seu voto.

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.

O presidente - Votaram “sim” 31 deputados. Houve 1 voto contrário. Portanto, não

há quórum para votação. A presidência torna a votação sem efeito.

Questões de Ordem

O deputado Paulo Guedes - Presidente, está evidente que não há quórum para

votação. Portanto, peço que V. Exa. encerre, de plano, esta reunião.

O deputado João Leite - Presidente, solicito nova recomposição.

O  presidente  -  Como se  trata  de  matéria  de  alta  relevância,  vamos  renovar  a

votação.

O  deputado  João Leite  -  Presidente,  solicitei  a  renovação  da  recomposição  do

quórum.

O presidente  -  Atendendo à questão de ordem do deputado João Leite,  vamos

proceder  à  recomposição  de  quórum  para  evitar  conflitos,  porque  eu  poderia  ter

contado os deputados que estavam fora do Salão Vermelho, como reza o art. 126 do

Regimento Interno. Mas, para evitar conflito entre a oposição e a situação, vamos

renovar a recomposição do quórum.  Solicito ao secretário que proceda à chamada

das deputadas e dos deputados para a recomposição de quórum.

O secretário - (- Faz a chamada.)

O presidente - Responderam à chamada 38 deputados, que, somados aos 5 em

comissões  e  à  presidência,  perfazem  o  total  de  44  parlamentares.  Portanto,  há

quórum  para  votação.  Em  votação,  o  requerimento  do  deputado  Lafayette  de

Andrada.  As  deputadas  e  os  deputados  que  o  aprovam  permaneçam  como  se

encontram. (- Pausa.) Aprovado.

O deputado Paulo Guedes - Verificação, Sr. Presidente.
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O presidente - É regimental. A presidência vai proceder à verificação de votação

pelo processo eletrônico e, para tanto, solicita às deputadas e aos deputados que não

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

seguida, registrem seu voto. A presidência solicita às deputadas e aos deputados que

ocupem  seus  lugares  e  informa  que  terá  computada  a  presença,  para  efeito  de

quórum, o deputado que permanecer em Plenário e não registrar o seu voto.

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.

O presidente - Votaram “sim” 33 deputados. Houve 1 voto contrário, que, somados

aos  4  em  comissões,  ao  presidente  e  à  presença  do  deputado  Paulo  Guedes,

perfazem  o  total  de  40  parlamentares.  Está,  portanto,  ratificada  a  aprovação  do

requerimento.

Questão de Ordem

O deputado Paulo  Guedes -  Não há cinco deputados em comissão;  eles  foram

contados lá, vieram para cá e votaram aqui.

O  presidente  -  Chegaram  agora,  depois  de  encerrada  a  votação.  Saíram  da

comissão e vieram para cá.

O deputado Paulo Guedes - Quero que anule a votação. Vamos renovar a votação.

Carlão, verifique quantos deputados realmente há em comissão.

O presidente - A votação é válida porque eles estavam em comissão. Chegaram ao

Plenário depois, portanto está aprovado o requerimento.

Declarações de Voto

O presidente (deputado Dinis Pinheiro) - Com a palavra, para declaração de voto, o

deputado Paulo Guedes.

O deputado Paulo Guedes - Sr. Presidente, primeiro quero aqui repudiar essa forma

de  tentar  compor  o  quórum  de  qualquer  jeito.  A votação  desse  requerimento  foi

renovada  quatro  vezes,  foram  feitas  quatro  verificações  de  quórum.  Quando  há

interesse do governo na causa, a coisa é feita de forma exagerada. Há uma tentativa

desesperada do governo de manter um veto que prejudica claramente uma região.

Estão aqui os prefeitos de Verdelândia, Miravânia, Manga e Lontra e estão chegando

vários outros, porque todos esperavam que a votação fosse realizada às 14 horas,

mas  ela  foi  antecipada  para  as  9  horas.  É  inadmissível  que  uma  cidade  como
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Januária,  que  tem  300.000ha  de  parque  e  mais  de  2.000.000ha  preservados  só

receba R$5.000,00 de ICMS Ecológico, enquanto Confins, na Região Metropolitana

de Belo Horizonte, com parque de 4.000ha, recebe R$33.000,00. Belo Horizonte, que

tem  cento  e  poucos  hectares  de  parque  recebe cinco  vezes  mais  que  Januária.

Parece que as árvores que são nascidas aqui, no Sul de Minas e no Triângulo são

regadas  com ouro,  e  as  nossas não  sei  com que  são  regadas,  porque não têm

nenhum valor. A nossa região estão engessada do ponto de vista econômico, porque

esta casa impôs a lei da mata seca. Ninguém pode desmatar, ninguém pode plantar,

ninguém pode fazer nada, mas também não recebemos nada por isso, Sr. Presidente.

A votação, isto é, a derrubada desse veto, é uma questão de justiça com o Norte e

com o Jequitinhonha, já que eles foram discriminados uma vida inteira. E agora que

existem 56% de cobertura vegetal, somos o pulmão do Estado, temos direito, sim, de

ter  recompensas.  Se  existe  1%  do  ICMS,  de  preservação  ecológica,  para  ser

distribuído, não podemos admitir que os maiores poluidores, como Betim, Contagem,

Uberlândia,  Uberaba  e  Belo  Horizonte  recebam  esses  recursos,  prejudicando  as

cidades pobres do Norte.  Será que vão passar a vida inteira discriminando quem

nasce no Jequitinhonha e no Norte de Minas? Será que existem vários Estados de

Minas?  Quem  nasce  no  Norte  de  Minas  também  é  mineiro,  Sr.  Presidente,  Srs.

Deputados, e merece ter direito à distribuição, a uma renda justa concedida por este

estado. Não podemos admitir isso. O governo não pode passar o seu rolo compressor

contra  uma região,  contra  um povo,  contra  uma gente  que parece que já  nasce

destinada a ser oprimida. Não podemos aceitar que quem nasce no Norte de Minas

tenha  que ter  sempre  o  destino  de  ser  cortador  de  cana no  Triângulo.  Aliás,  no

Triângulo, eles desmataram 98%, e lá não existe mais nada para se desmatar.  O

agronegócio, a cana-de-açúcar e o álcool estão bombando, mas e a nossa região?

No Sul de Minas, existe o café, e quem nasce no Vale do Jequitinhonha acaba tendo

de sair  de lá,  largar  suas famílias para trabalhar nessas regiões,  porque estamos

engessados. Não podemos desmatar,  nem plantar, nem gerar emprego. E quando

chega uma medida compensatória para a nossa região, Sr.  Presidente, o governo

opõe um veto inconsequente, um veto que não tem nenhum sentido, porque vai tirar

uma  migalha  de  R$12.000,00  de  Belo  Horizonte,  R$8.000,00  de  Uberlândia,  e
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R$8.000,00  de  Uberaba.  O  valor  de  R$8.000,00  ou  de  R$2.000,00  a  mais  para

Uberlândia,  para  Betim  ou para  Contagem  não  fará  diferença.  Mas  R$20.000,00,

R$30.000,00 a mais de ICMS, Evandro, fazem muita diferença para você em Lontra.

Da mesma forma, Anastácio, R$50.000,00 farão muita diferença para você, lá em

Manga. Raimundo, R$30.000,00 também o ajudará muito em Miravânia. Por isso não

podemos aceitar que esta Casa se cale diante de uma situação como essa. Estão

passando o rolo no Norte de Minas, o rolo compressor contra uma região,  e não

podemos aceitar ou ficar calados.

O presidente  -  Deputado Paulo  Guedes,  depois  gostaria  que V.  Exa.,  de  forma

muito fraterna, conversasse com o nosso líder, deputado Bonifácio Mourão, e com os

demais líderes, para que possam construir uma peça pacífica e harmoniosa. Tudo o

que  diz  respeito  ao  Norte,  ao  Jequitinhonha  e  ao  Mucuri,  sensibiliza-me

sobremaneira. V. Exa. sabe muito bem que a minha vida tem uma relação de muita

intimidade  com  os  mais  pobres  e  menos  favorecidos.  Temos  de  buscar

incansavelmente uma Minas melhor e mais igualitária.

O  deputado  Bonifácio  Mourão  estava me relatando a  preocupação  dele  com  a

emenda de V. Exa., sobretudo porque ela nos preocupa no tocante a algumas outras

cidades.  Com a sua emenda,  26 cidades  do Norte  de  Minas serão prejudicadas.

Outra  estranheza  relatada  pelo  deputado  Bonifácio  Mourão é  que  48  cidades  do

Norte, do Jequitinhonha e do Mucuri também não serão beneficiadas. Além disso, de

acordo com informações preliminares, 392 cidades mineiras também perderiam com

a sua emenda.

Essa matéria é difícil e polêmica. Estou vendo aqui os prefeitos e reafirmando a

eles, publicamente, o nosso compromisso de luta e dedicação para ajudar o Norte, o

Jequitinhonha  e  o  Mucuri.  Essa  é  a  obrigação  de  V.  Exa.  e  também  a  minha

obrigação. Aliás, a obrigação de todos os membros da Assembleia de Minas. Sei que

a matéria é difícil  e  requer um estudo mais detalhado e minucioso. Dessa forma,

pondero a V. Exa. que promova a tratativa com os líderes, com o deputado Bonifácio

Mourão e com todos os deputados, para construir uma harmonia que se traduza em

benefícios, em ganhos extraordinários para o prefeito de Lontra, para o Jequitinhonha

e para o Mucuri. Esse é o caminho.
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Faço essa ponderação a V. Exa. que realmente é um valente da vida pública, é

incansável, é dedicado e tem uma preocupação altaneira com essa região. Essa é

minha ponderação. Com a palavra, o deputado Zé Maia.

O deputado Zé Maia - Sr. Presidente, as ponderações de V. Exa. são extremamente

oportunas e quero dizer ao deputado Paulo Guedes que sua luta é importante, tem

méritos, mas creio que o instrumento, meu caro deputado Paulo Guedes, não é o

melhor. Ao se fazer o estudo, vimos que 26 municípios do Norte - e faço este alerta à

bancada do Norte - perdem.

Deputado Paulo Guedes, vou entregar a V. Exa. a lista antes de terminar a reunião.

A votação, meu caro deputado Paulo Guedes, não está pendente disso. Queremos

construir um projeto que possa beneficiar esses municípios sem dar prejuízo a outros.

E  mais:  sem  tirar  investimentos  do  saneamento  básico  e  de  unidades  de

conservação. Então o instrumento adotado não é bom. Vou entregar agora a você a

lista dos 26 municípios do Norte. Aliás, encaminharei a lista para esses municípios

que  estão  perdendo.  É  fundamental  que  encaminhemos  a  lista  a  prefeituras  e

câmaras municipais dos municípios que estão perdendo, para que saibam que esse

projeto não é bom para eles. Agora, queremos construir, deputado Paulo Guedes, um

projeto  em  que  possamos  dar  uma  recomposição,  um  projeto  em  que  esses

municípios do Norte, dos Vales do Jequitinhonha e do Mucuri não percam. Essa é a

proposição da Assembleia: fazer uma construção mais justa. O mérito da mata seca é

importante, mas tirar recurso do saneamento e das unidades de conservação não é o

melhor caminho. Ainda mais: não podemos penalizar municípios do Norte de Minas,

que já passam por dificuldades, com um projeto que não é bom. Acho que é muito

mais  justo,  Sr.  Presidente,  que possamos fazer  esse  projeto com consenso,  com

construção e com diálogo, deputado Paulo Guedes, e não com essa discussão em

que não se observam detalhadamente os números. Fazemos uma convocação a V.

Exa.: que possamos fazer um projeto que atenda ao Norte de forma equânime. Não

queremos que uns percam e outros ganhem. Não é isso. Precisamos de critérios. O

Triângulo mineiro, Uberlândia por exemplo, não ganha com essas questões. Não sou

votado nesse município, por exemplo. Então, esse município não está ganhando, se

esse veto for derrubado. Estou falando de uma cidade onde não tenho nenhum voto,



1685
____________________________________________________________________________

que é Uberlândia. Esse veto, por exemplo, não atende ao Triângulo, muito menos a

Uberlândia. Ele atende a uma lógica do Estado que é dar incentivos ao saneamento

básico e às unidades de conservação. Podemos muito bem privilegiar mata seca em

uma  proposta  consensual  muito  mais  adequada  e  melhor  estudada.  É  isso  que

propusemos. Sempre dissemos isso com V. Exa. Já há um projeto em tramitação

nesta Casa, e estamos buscando seu aperfeiçoamento. Pedirei agora a lista dos 26

municípios do Norte de Minas que estão perdendo com o projeto e a lerei aqui. Isso

não é justo. Podemos melhorar o projeto, deputado Paulo Guedes.

Vamos entregá-la a V. Exa. agora mesmo. Vamos entregá-la ainda nesta reunião.

Estamos fazendo aqui  uma proposta:  um projeto de consenso em que possamos

atender à mata seca, sem desvirtuar o saneamento básico, que é tão importante para

nosso Estado, e também as unidades de conservação, que são fundamentais para a

preservação do meio ambiente. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O deputado Arlen Santiago - Sr. Presidente, votamos favoráveis ao requerimento de

urgência do projeto para que as coisas possam ficar bem definidas. Queremos, Sr.

Presidente, restaurar a verdade dos fatos, porque, às vezes, a gritaria e a vontade de

impressionar uma pessoa ou outra levam os oradores ao arroubo. Sr. Presidente, há

muitos anos, em 1993, quando era prefeito de Coração de Jesus e presidente da

Amams, fui  a uma reunião convocada pelo deputado Dinis Pinheiro, na cidade de

Ibirité.  Nós,  prefeitos,  estávamos  nos  preparando  para  redistribuir  4%  do  ICMS,

porque  isso  ia  para  as  cidades  mineradoras,  ia  para  Betim,  do  deputado  Ivair

Nogueira, uma quantidade realmente muito grande. E trabalhamos em torno disso.

Esse trabalho que o deputado Dinis Pinheiro encaminhou e que esta Casa aprovou

foi discutido durante nove anos nesta Casa, porque, na marra, na gritaria do leilão,

não passa aqui, não. Sei que não passa. O que queremos? É preciso haver uma

compensação para a questão da mata seca. Faltou um pouco de humildade. Faltou

discutir a proposta do deputado Paulo Guedes, faltou sentar-se com a bancada do

Norte  para  ver  o  que poderia  ser  feito,  da  mesma maneira,  deputado Dinis,  que

construímos juntos aqui a redistribuição. Na época em que eu era prefeito de Coração

de Jesus, cidade de 32 mil habitantes, o ICMS era R$7.000,00. Hoje, está quase

R$100.000,00, talvez mais, porque a lei Robin Hood, do ICMS Solidário, de autoria do
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deputado  Dinis  Pinheiro,  passou  aqui.  E  foi  muito  difícil  para  o  deputado  Ivair

Nogueira, mesmo votando contra, não fazer obstrução, porque ele não queria que se

tirasse  dinheiro  de  Betim.  Então,  vejo  mais  uma  vez  o  deputado  Dinis  Pinheiro

procurando um caminho para atendermos aos municípios do Norte de Minas. Meu

amigo Dinis Pinheiro, quero expor a tristeza do Norte de Minas, do povo de Januária,

do  povo  de  Jaíba,  do  povo  de  Várzea  da  Palma.  São  municípios  que  foram

emancipados, como o de Lontra, e que evoluíram muito com boas administrações,

inclusive com a do prefeito Evandro. Imaginem o que seria de Lontra se ainda fosse

distrito. Matias Cardoso foi emancipado de Manga e melhorou muito, porque Manga

não dava conta de atendê-lo. Infelizmente, nossa presidente Dilma Rousseff vetou

toda possibilidade de emancipações, quer dizer, perseguiram o Norte de Minas, que

poderia tentar emancipar algumas cidades. O que o governo federal fez? Acabou no

projeto  que  beneficia  os  pequenos  e  os  grandes  produtores  de  cana-de-açúcar.

Fizeram um projeto  para  beneficiar  o  Nordeste,  Mosconi,  e  deixaram  o  Norte  de

Minas de fora. O governo federal ficou contra o pequenininho, que produz a cachaça

lá no Norte de Minas. Quando foi feita uma medida provisória para autorizar alguma

montadora de carros a ir para o Nordeste, a presidente Dilma vetou para o Norte de

Minas, não deixou ir para lá. Então, na marra, não passa. Eu mesmo vou declarar

antecipadamente  meu voto.  Vou  até  votar  para  a  derrubada  do  veto  aqui,  neste

momento. Mas sei que, como as 392 cidades que estão perdendo em toda Minas

Gerais,  Montes  Claros  está  perdendo ICMS.  É lógico  que Manga e  Lontra  estão

ganhando, mas confio muito, Dinis - você nos conduziu bem no ICMS Solidário, nos

conduz bem aqui -, que, se não conseguirmos derrubar esse veto aqui, agora, você

será  o  timoneiro  para  ajudar  nessa  questão  da  mata  seca,  equiparada  à  mata

atlântica por nosso ex-presidente Lula, o que a tornou imune de corte. É um decreto

do Lula, que fala que mata seca é mata atlântica. Aí, estamos vivendo isso. E cabe ao

governo estadual obedecer a essa situação. Então, confio, Dinis. Votarei a favor da

derrubada do veto. Perdoe-me meu grande amigo governador Anastasia, que está

transformando Minas Gerais, exemplo para todo o Brasil. Confio no senhor. Se por

acaso o  veto  não for  derrubado,  encontraremos  uma alternativa,  como sempre  o

senhor faz, para atender aos mais pobres, ao Norte de Minas e ao Jequitinhonha.
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Obrigado.

O deputado Bonifácio  Mourão -  Sr.  Presidente,  gostaria  de  completar  a  fala do

deputado Zé Maia, quando afirmou - e V. Exa. o fez também - que 26 municípios

perdem com a emenda do ilustre deputado Paulo Guedes. O deputado Paulo Guedes

me pediu que lesse a lista dos municípios que perdem. Vou lê-la,  nomeando, por

região,  os municípios  que perdem com a emenda do deputado Paulo  Guedes.  O

presidente da Assembleia, deputado Dinis Pinheiro, mencionou o meu nome como

fonte de informação, dizendo que 392 municípios mineiros perdem com a emenda do

deputado  Paulo  Guedes  relativa  à  mata  seca.  Sr.  Presidente,  estou  com  a  lista

completa dos 392 municípios mineiros que perdem; 96 ganham, e 392 perdem. Um

minutinho, deputado; depois que terminar, mostro a V. Exa. Conforme foi informado

pelo próprio presidente, 392 municípios perdem, e 96 ganham. O deputado Zé Maia

disse que 26 municípios do Norte perdem, mas são 26 municípios da mata seca. Na

realidade, não apenas 26 municípios da mata seca perdem, mas 33. Na região Norte

de Minas, perdem Bonito de Minas, Chapada Gaúcha, Cônego Marinho, São João

das Missões e Urucuia. Subtotal da perda da região de Januária, no Norte de Minas:

R$13.624,30. Na microrregião de Salinas, no Norte de Minas, perdem Montezuma,

Rio Pardo de Minas, São João do Paraíso. Subtotal da perda da região de Salinas:

R$7.650,00. Na microrregião de Pirapora, perdem Lassance, Pirapora e São Romão.

Subtotal  da  perda  de  Pirapora:  R$8.047,00.  Na  microrregião  de  Montes  Claros,

perdem Claro dos Poções,  Coração de Jesus e Juramento. Subtotal  da perda da

microrregião de Montes Claros: R$46.213,00. Na microrregião de Grão-Mogol, perde

Grão-Mogol.  Subtotal  de  R$1.951,00.  Na  microrregião  de  Bocaiuva,  perdem

Bocaiuva, Francisco Dumont e Olhos-d'Água. Subtotal da microrregião de Bocaiuva:

R$7.563,00.  Subtotal  da  perda  do  Norte  de  Minas:  R$45.049,00.  Na  região  do

Jequitinhonha e Mucuri, perdem Angelândia, Aricanduva, Carbonita, Itamarandiba e

Minas  Novas.  Subtotal  da  perda  de Capelinha:  R$13.239,00.  Na  microrregião  de

Almenara,  perdem  Salto  da  Divisa,  Santa  Maria  do  Salto.  Subtotal  da  perda  da

microrregião  de Almenara:  R$2.770,00.  Na  microrregião  de  Teófilo  Otôni,  perdem

Catuji, Itaipé, Malacacheta, Poté, Teófilo Otôni. Subtotal da perda de Teófilo Otôni:

R$11.122,00.  Na  microrregião  de  Nanuque,  perdem  Bertópolis,  Crisólita  e  Santa
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Helena de Minas. Subtotal da perda de Nanuque: R$5.144,00. Subtotal da perda da

região  do Jequitinhonha e  Mucuri:  R$32.276,00.  Deputado Zé Maia,  enumerei  33

municípios que perdem com a mata seca. Não são apenas 26 municípios. E aqui

estão os 392. Sr. Presidente, antes de o deputado Paulo Guedes justificar a votação,

declarar o voto, propus a ele o seguinte: tudo está esclarecido aqui, os municípios

que perdem e os que ganham. Nós, da liderança do governo, queremos liberar a

bancada da base para votar como quiser. Aqueles que quiserem manter o veto, votem

pela sua manutenção; os quiserem derrubá-lo, votem pela sua derrubada. É um gesto

da liderança do governo para se tentar votar o veto e ele não ficar aqui travando a

pauta.

O deputado Carlos Pimenta - Quero tocar num ponto que acho importante para a

Assembleia. Em primeiro lugar, acho válida e louvável a preocupação do deputado

Paulo Guedes em tentar levantar um problema, da mesma forma como V. Exa. fez no

passado. Foi uma caminhada árdua, difícil, mas culminou com o projeto que trouxe

benefício a todos os municípios. Então, o deputado Paulo Guedes pelo menos tocou

no assunto e chamou a atenção, principalmente, para a questão ambiental da nossa

região. É a única região de Minas que ainda tem a mata preservada. Mais de 50%

das nossas matas estão preservadas, enquanto essas regiões têm menos de 10% de

suas matas  preservados.  O deputado Paulo  Guedes  foi  muito  feliz  em abordar  a

questão  e  apresentar  a  emenda,  que  foi  vetada  pelo  governador.  Gostaria  de

cumprimentá-lo, deputado Dinis Pinheiro, porque, na viagem que fizemos a Montes

Claros,  V.  Exa.  demonstrou  a  sensibilidade  que  tem  como  parlamentar,  como

presidente,  preocupado  com  a  possível  manutenção  do  veto  do  governador

Anastasia. V. Exa. trouxe a questão à bancada. Discutimos. Não sei qual vai ser o

resultado  -  a  derrubada  ou  a  manutenção  do  veto  -,  mas  gostaria  muito  de

cumprimentá-lo  pela  sua preocupação e responsabilidade em trazer  novamente  à

tona esse assunto. O deputado Bonifácio Mourão liberando a base - nós, do PDT,

somos da base -, vamos acompanhar a posição do deputado Paulo Guedes, porque,

na  somatória  geral,  os  municípios  norte-mineiros  podem  perder  na  parte  de

saneamento, mas ganham muito mais na parte da preservação, do ICMS Ecológico.

É isso que queremos.  Atualmente,  não há nenhum estímulo para  que o  produtor
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preserve a sua mata seca. Ele está lá, com a mata seca preservada, mas não recebe

nada por isso. É justo que o governo federal ou estadual paguem pela preservação

da mata  seca.  Deputado Dinis  Pinheiro,  quero  apostar  muito na sua proposta  de

discutir novamente com a bancada - estão presentes eu, o deputado Arlen Santiago,

o deputado Tadeu Martins Leite, o deputado Paulo Guedes, a deputada Ana Maria

Resende e o deputado Luiz Henrique - a fim de encontrarmos uma melhor solução

não por meio de uma emenda a um projeto, mas por meio de um projeto amplamente

discutido nesta Casa, com a presença de órgãos ambientais e de produtores. Assim,

vamos encontrar a melhor fórmula e o melhor modelo para o Norte de Minas. Vou

votar  pela  derrubada  do  veto  do  governador  Anastasia,  mais  pelo  espírito,  pela

iniciativa e pela proposta de chamar a atenção para o Norte de Minas. Vou apostar na

apresentação de uma solução melhor, liderada por V. Exa., com o apoio da bancada

da nossa região,  para que possamos discutir  qual  é a melhor  proposta,  qual  é o

melhor  projeto  para  beneficiar  os  produtores  rurais  do  Norte  de  Minas,  que  se

preocupam com a preservação da mata seca. Muito obrigado.

O deputado Tadeu Martins Leite - Caro presidente, em primeiro lugar, gostaria de

parabenizar V. Exa., porque, de fato, também participei daquele encontro de prefeitos

no Norte de Minas, quando V. Exa. decidiu discutir esse projeto, esse benefício para

as cidades norte-mineiras. Todos sabemos que isso é necessário. Não preciso voltar

à discussão de que, historicamente, aquela região foi e é prejudicada, que benefícios

deixam de ir para lá,  que não apenas os prefeitos e as lideranças políticas estão

sofrendo, mas também a população. Sabemos disso tudo. Sabemos também que a

região passa por um momento importante, que o desenvolvimento começa a chegar

por  meio  de  indústrias  ou  do  minério.  Aliás,  gostaria  de  fazer  posteriormente  a

discussão sobre a questão do minério. Precisamos discutir com responsabilidade a

questão  do  ICMS  Ecológico  da  mata  seca.  Óbvio  -  não  adianta  tentar  enganar

ninguém - que alguns municípios vão perder. Devemos identificar primeiro o tamanho

da perda. Dizem que 300 municípios vão perder. Deputado Paulo Guedes, existem

municípios que vão perder R$1,00, R$2,00 ou R$3,00 por mês. O que seria isso para

uma cidade,  para uma região que já tem um desenvolvimento muito grande? Em

contrapartida, as cidades do Norte de Minas, que sofrem diariamente por diversos
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motivos - e agora também com a seca, que é a pior dos últimos 50 anos -, ganham

consideravelmente  R$10.000,00,  R$20.000,00,  R$30.000,00  por  mês  com  essa

pequena alteração. Precisamos, sim, ter responsabilidade, não só os deputados da

bancada do Norte de Minas, que, tenho certeza, estão à disposição para trabalhar e

melhorar a qualidade de vida da nossa gente, dos norte-mineiros. Precisamos, sim,

trabalhar  para  a  derrubada  desse  veto.  O  meu  voto,  obviamente,  vai  ser  pela

derrubada do veto, por saber o quanto as nossas cidades ganham. O nosso amigo

deputado Mourão disse  que algumas  cidades  da  nossa região  perderão,  mas se

esqueceu  de  dizer  que  perderão  no  saneamento  com  essa  modificação,  mas

ganharão na mata seca. Acaba ficando elas por elas. As outras cidades da nossa

região  não perderão  tanto  assim  como disseram.  Perderão  no  saneamento,  mas

ganharão na mata seca, ficando o mesmo valor. Obviamente precisamos reorganizar

essa discussão,  votar  a derrubada do veto,  para que as nossas cidades ganhem

aporte financeiro um pouco maior, para dar mais condição aos prefeitos de fazerem

um bom trabalho. O sofrimento é grande, em todos os sentidos. Quem sabe, dessa

forma, conseguiremos amenizar um pouco o sofrimento não apenas da população,

mas  dos  prefeitos  que  hoje  sofrem  com  a  falta  de  arrecadação  nos  caixas  das

prefeituras. Era essa a minha declaração de voto.

O  presidente  -  A  presidência  está  muito  generosa,  mas  a  generosidade  está

chegando ao fim. A pauta é intensa, muito rica, demanda muita disposição da nossa

parte. Os senhores deverão compreender que estão promovendo o encaminhamento

prévio do veto que ainda haverá de ser apreciado pelo Parlamento. Vou conceder a

palavra,  mas  prestem  atenção,  porque  há  necessidade  do  encaminhamento  das

votações.

O deputado Luiz Henrique - Sr. Presidente, inicialmente gostaria de parabenizar o

deputado Paulo Guedes. Vou votar pela derrubada do veto, pois gostaria que fosse

derrubado. Paulo, você introduziu uma discussão nesta Casa, e a bancada do Norte

de Minas vai lutar por isso. Sabemos que o governador Anastasia tem ajudado - e

muito - as regiões do Mucuri, do Jequitinhonha e do Norte de Minas, mas precisamos

fazer um estudo mais detalhado. Tenho certeza de que, quando esse estudo chegar à

mão do governador, não haverá veto. Também sou solidário a todos os prefeitos da
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nossa região que lutam por um novo pacto federativo. Há menos de uma semana,

houve uma paralisação de praticamente todas as prefeituras do Jequitinhonha e do

Norte de Minas contra a centralização de mais de 70% dos recursos no cofre da

União. Temos de continuar essa discussão nesta Casa e pensar em um novo pacto

federativo. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O  deputado  João  Vítor  Xavier  -  Presidente,  gostaria  de  destacar  que  estamos

criando uma guerra fratricida no Estado. Não é possível colocar a questão de maneira

simplória, até simplista, dizendo que quem vota de um jeito está a favor de tal região,

quem vota de  outro  está  contra.  Somos um estado,  todos  aqui  foram eleitos  por

Minas Gerais, para representá-lo. Não há como, em um caso como esse, atender a

todas  as  regiões  mineiras.  Como  foi  lido,  algumas  cidades  do  Norte  de  Minas

perderão; outras, não. Como pedir, por exemplo, para nós, majoritariamente votados

na  Região  Metropolitana  de  Belo  Horizonte,  votarmos  para  que  Belo  Horizonte,

Ribeirão das Neves, Caeté, Itabirito, Contagem percam dinheiro? Não se pode exigir

isso  de um parlamentar.  Isso  é  uma guerra  fratricida,  estamos colocando regiões

contra regiões. Não há como se colocar esse pensamento menor de que quem vai

votar contrariamente estará votando contra o Norte de Minas. Estamos votando de

acordo  com  o  que  for  possível,  dentro  de  uma  avaliação  técnica  e  até  mesmo

econômica  do  projeto.  Peguei  a  lista  e  observei:  como  pedir,  por  exemplo,  ao

deputado Pinduca, muito bem votado em Contagem, para votar contra Contagem, de

modo que esse município perca dinheiro? Ou pedir ao deputado Marques, o mais

votado em Belo Horizonte, para votar numa proposta que vai fazer Belo Horizonte

perder  dinheiro? Aí  vão dizer  que são contrários à região A ou B? Não podemos

transformar  esta  Casa numa casa fratricida ou  isso  em uma guerra  fratricida  em

nosso  Estado.  Estamos  votando  o  projeto  possível,  contemplando  aqui  o  que  é

possível e deixando de lado o que não é. Estamos fazendo a divisão possível dos

recursos. Não me peçam que concorde com essa ideia de que quem votar contra o

projeto estará votando contra o Norte de Minas. Vamos também dizer o contrário:

quem está votando a favor do projeto estará votando contra cidades, por exemplo, do

Sul de Minas, contra a região metropolitana, contra o Triângulo Mineiro. Vamos criar

aqui o espírito fratricida de disputa territorial, de região contra região, o que considero
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extremamente danoso para o Parlamento e para o Estado de Minas Gerais. É um

pensamento pequeno e talvez até individualista de condução do nosso Parlamento e

de condução de uma votação nesta Casa.

O deputado João Leite - Sr. Presidente, eu, V. Exa. e outros deputados estávamos

aqui quando votamos a última emancipação ou as últimas emancipações no Estado

de Minas Gerais. Lembro-me - V. Exa. também deve lembrar-se, e isso está nos anais

da Assembleia  Legislativa  do Estado de Minas Gerais  -  do  discurso  sertanejo  do

nosso José Braga, aquele discurso sobre os distritos, povoados que estavam a mais

de  100km  da  sede.  Isso  fez  com  que  votássemos  a  favor  da  emancipação  de

Pintópolis,  Lontra,  cidades  do  Norte  de  Minas  que  precisavam  muito  disso.

Chegamos,  pela manhã,  a esta Casa para votar  um veto e deparamos com uma

verdadeira guerra. Parecia uma Jihad, uma guerra santa. Parecia que os deputados

daqui eram contra o Norte de Minas. Poderia dizer que a presidente Dilma é contra o

Norte de Minas, porque impediu agora a emancipação. Há povoados localizados a

180km de Januária, há situações graves no Norte de Minas. Vimos, lamentavelmente,

a presidente vetar o subsídio para o álcool, para a cana no Norte de Minas. Vimos o

presidente Lula soltar uma portaria que fez com que a mata seca fosse considerada

mata atlântica, sem poder ter nenhum corte. Agora, nós, deputados, é que vamos

ficar com esse peso? Eu não. Já fiz minha participação. Onde está o PT, o governo

federal? Onde estão as novas emancipações? A Assembleia Legislativa aguardava

isso. Sou voto certo nas emancipações. Sou voto de cabresto nas emancipações,

porque o nosso povo não pode continuar sofrendo, mas o PT vetou as emancipações

para o povo pobre do Norte de Minas. Alguns não têm nem certidão de nascimento,

porque o cartório mais próximo está a quase 200km. E o setor automotivo? O Norte

de Minas poderia ter recebido a Fiat, mas o presidente Lula fez o quê? Mandou-a

para Pernambuco e  retirou  grande parte  do Norte  de  Minas  da área da Sudene.

Vamos  fazer  uma  jihad  aqui.  Vamos  fazer  uma  guerra  santa  na  Assembleia

Legislativa. Vários deputados que estão aqui votam pela emancipação, que levou aos

municípios o desenvolvimento, que reconheceu a importância do Norte de Minas, do

Jequitinhonha. Se formos comparar, veremos que, se há alguém contra o Norte de

Minas, é o PT, que vetou o subsídio para a cana ali. Por que o nosso nortista, por que
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o povo do Jequitinhonha tem de cortar  cana no Triângulo?  Porque o PT vetou o

subsídio  para a  cana no Norte de  Minas e no  Jequitinhonha.  Essa é  a  verdade.

Ficamos aqui dizendo que o deputado Paulo Guedes está com a razão. Por que o

deputado Paulo Guedes não foi a Brasília? Por que o deputado Paulo Guedes não

lutou para que a presidente não vetasse as emancipações? Ela tirou da Assembleia

de  Minas  o  poder  de  emancipar  os  distritos  e  os  povoados  do  povo  querido  do

Jequitinhonha e do Norte de Minas, que estão distantes de um cartório, distantes da

sua cidadania. Por que o presidente Lula levou a possibilidade de ser construída uma

fábrica  de  automóveis  para  Pernambuco?  Agora  vêm  jogar  no  meu  ombro,  nos

ombros da Assembleia Legislativa a responsabilidade em relação ao que ocorre no

Norte de Minas? Não. O Norte de Minas está perdendo por causa do PT. O senador

Aécio Neves apresentou emenda para o subsídio da cana, e a presidente Dilma o

vetou. Isso é contra o Norte de Minas. Cadê o PT para cobrar da presidente Dilma?

Não venham cobrar  de mim. Cobrem da presidente Dilma, cobrem do PT.  Desde

1995, eu, o deputado Dinis Pinheiro e outros deputados que estão aqui votamos pela

Lei  Robin Hood, do ex-governador  Eduardo Azeredo,  que levou recursos a esses

municípios.  Depois,  votamos  a  lei  do  deputado  Dinis  Pinheiro  para  levar  mais

recursos a esses municípios. Estamos prontos para atender à população, não somos

como o PT, que vem aqui, faz um discurso, mas veta a emancipação dos distritos,

dos povoados pobres.

Registro de Presença

O presidente - Quero saudar aqui os jovens estudantes do Município de Tapira.

Nosso abraço a todos, sejam bem-vindos. Quero abraçar os vereadores e solicitar

que transmitam nosso abraço fraterno ao prefeito Barroso. Muito grato pela visita.

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.

Questão de Ordem

O  presidente  -  Deputado  Paulo  Guedes,  mais  uma  vez  peço  a  V.  Exa.

compreensão, e a presidência reafirma a necessidade de votação dos projetos em

pauta. Com a palavra, o deputado Paulo Guedes.
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O deputado Paulo Guedes - Muito obrigado, Sr. Presidente. Solicitei a palavra pelo

art. 33, que concede ao deputado o direito de fazer sua explicação pessoal. Fui citado

aqui  por vários parlamentares. O art.  164 é solicitado quando se fere a honra do

parlamentar. O art. 33 concede direito ao deputado à sua explicação pessoal. Vou lhe

ensinar, deputado: o senhor está aqui há mais tempo que eu, mas não aprendeu o

regimento ainda. Sr. presidente, o líder Mourão citou algumas cidades da região, mas

o estudo realizado por ele acaba por impulsionar o nosso argumento. Ele diz que

cinco cidades do Norte de Minas perderão, e três delas, juntas, perdem R$13.000,00.

Mas o deputado Bonifácio Mourão esqueceu-se de dizer que, com a aprovação desse

projeto,  90  cidades  do  Norte  de  Minas  e  do  Jequitinhonha  ganharão  mais  de

R$2.000.000,00.  Deputado  Bonifácio  Mourão,  quero  lembrar  as  cidades  que

ganharão:  Berilo,  no  Vale  do  Jequitinhonha,  aumentará  seu  ICMS  Ecológico  de

R$9.800,00 para R$41.000,00; Capitão Eneias vai aumentar seu ICMS Ecológico de

R$16.000,00 para R$69.000,00; Catuti, onde o deputado Arlen Santiago é majoritário,

aumentará de R$16.000,00 para R$50.000,00; Chapada do Norte, no Jequitinhonha,

de R$9.000,00 para  R$41.000,00;  Comercinho,  de  R$9.000,00 para R$38.000,00;

Coronel Murta, de R$9.000,00 para R$34.000,00; Francisco Sá, de R$10.000,00 para

R$42.000,00;  Francisco  Badaró,  no  Jequitinhonha,  de  R$15.000,00  para

R$63.000,00;  Ibiracatu,  de  R$6.000,00  para  R$25.000,00;  Itacarambi,  de

R$12.000,00 para R$52.000,00; Itaobim, de R$5.400,00 para R$22.000,00; Itinga, de

R$6.900,00 para R$29.000,00; Jaíba, de R$19.600 para R$82.000,00 no repasse de

ICMS Ecológico por mês; Janaúba, de R$18.000,00 para R$75.000,00; Jenipapo de

Minas, no Vale do Jequitinhonha, de R$17.000,00 para R$72.000,00; Juvenília,  de

R$12.900,00 para R$54.000,00; Mamonas, de R$6.700,00 para R$28.000,00; Manga,

de  R$13.000,00  para  R$57.000,00;  Matias  Cardoso,  de  R$21.200,00  para

R$89.000,00; Mato Verde, de R$6.300,00 para R$26.000,00; Medina, de R$5.000,00

para  R$22.000,00;  Pai  Pedro,  que é  uma das  cidades  mais  pobres  do  Norte  de

Minas, de R$6.000,00 para R$27.000,00; Pedras de Maria da Cruz, de R$16.000,00

para  R$69.000,00;  São  João  das  Missões,  de  R$6.000,00  para  R$28.000,00;

Varzelândia, de R$21.000,00 para R$89.000,00; Verdelândia, de R$23.000,00 para

R$94.000,00; Virgem da Lapa, de R$12.000,00 para R$54.000,00. Portanto, isso é o
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que tem de ser dito.  E essas são apenas algumas das cidades, não mencionarei

todas porque meu tempo não comporta. Quero dizer que o deputado João Leite, que

muito respeito, é um neófito quando se fala do Norte de Minas. V. Exa. não entende

nada do Norte de Minas, não sabe o sofrimento que lá existe. E Belo Horizonte - a

sua cidade, João Leite - recebe R$12.000,00, referentes à unidade de conservação, e

mais R$33.000,00, referentes à rede de esgoto, 40 e tantos mil do ICMS Ecológico.

Mas  Januária,  que  tem  o  Parque  do  Peruaçu,  Veredas  do  Peruaçu,  APA  de

Pandeiros, Cochá Gibão, Porto Cajueiro... Só de parques, Tadeuzinho, Januária tem

380.000ha e recebe apenas R$5.000,00. Parece que a árvore que nasce em Belo

Horizonte é irrigada a ouro, e a que nasce no Norte de Minas é irrigada a cocô. Isso

não podemos aceitar, e é o que aqui está em discussão. Quem nasce no Norte de

Minas parece que é inferior, mas não podemos aceitar esse título de região inferior.

Jequitinhonha, no Norte de Minas, não aceitará isso. Acionamos o João Vítor Xavier,

porque vocês não estão perdendo nada. Queremos o direito que nos foi tirado. Ao

serem votadas as leis nesta Casa, a nossa região, que tem 56% de cobertura vegetal,

na qual se encontra a mata seca, que está engessada, não pode fazer nada. E quem

mais perde em Belo Horizonte perde R$12.000,00. O que são R$12.000,00 para Belo

Horizonte? O que essa quantia representa a mais ou a menos no orçamento de Belo

Horizonte? Portanto peço a compreensão de todos os parlamentares para derrubar

esse veto e fazer justiça a essas duas regiões.

O presidente - O art. 33 só pode ser solicitado após a ordem do dia. O artigo de que

o deputado Paulo Guedes se utilizou é o artigo da fraternidade e da amizade do

deputado Dinis Pinheiro.

Votação de Requerimentos

O presidente - Vem à mesa o requerimento do deputado Paulo Guedes em que

solicita  a  inversão  da  pauta  desta  reunião,  de  modo  que  o  Projeto  de  Lei

Complementar nº 54/2013 seja apreciado em primeiro lugar, entre as matérias em

fase de discussão. Com a palavra, para encaminhar a votação, o deputado André

Quintão.

O deputado André Quintão* - Sr.  presidente, uma vez que muitos deputados do

Bloco Minas sem Censura também farão o encaminhamento desse requerimento e
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como não tive a fraternidade de ser ouvido, queria aqui defender o PT de alguns

ataques feitos nesse debate sobre o veto. Não discutirei o veto agora porque, na hora

em  que  ele  for  discutido,  teremos  tempo  suficiente  para  fazê-lo.  Farei  várias

considerações,  votarei  pela  derrubada  dele  nesse  aspecto  específico.  Há  outras

questões muito importantes em pauta referentes ao Código Florestal. Aliás, emendas

que  apresentei  relativas  à  proteção  de  veredas  e  à  proteção  ambiental  foram

derrotadas aqui, no Plenário. O governador vetou as emendas que foram aprovadas.

O governador vai orientar a votação de todos para ficar na posição que eu estava

defendendo. Acho que, às vezes, a Assembleia se expõe um pouco.

Naquele momento, eu dizia que as áreas de proteção ambiental, da forma como

estão, ficariam desprotegidas e que precisaríamos de regras até a efetivação disso. A

minha emenda foi rejeitada, prevaleceu outra, que o governador vetou. Hoje terei de

fazer  um  encaminhamento  para  manter  o  veto  do  governador  nessa  questão

específica.  Com relação à redistribuição,  votaremos pela derrubada.  Tenho outros

argumentos, considero até que a proposta de repensar a redistribuição, retirando-se

de  outras  fontes  de  recursos,  é  importante,  mas  o  fato  é  que  votaremos  com  o

deputado Paulo Guedes.

Mas não podemos ouvir calados críticas ou acusações ao ex-presidente Lula e à

presidenta Dilma, que está arrebentando a boca do balão nas pesquisas. Ela não

para  de  subir,  o  que  está  incomodando  muito  à  Oposição.  Falando  sobre  o

Jequitinhonha, deputado Paulo Guedes, quem levou a universidade federal dos vales

do Jequitinhonha e Mucuri? Foi o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso? Não!

Se  dependesse  dele,  as  universidades  seriam  fechadas.  Quem  garantiu  a

eletrificação  rural  no  semiárido,  para  o  pobre  que  não  podia  pagar?  Foi  o  ex-

presidente  Fernando Henrique? Não!  Foi  o presidente Lula  e a presidenta Dilma,

apesar de a Cemig relutar, e Minas ficou muito tempo atrasada. Quem levou o Bolsa

Família, o maior programa de transferência de renda do mundo - 1.100 famílias -,

para as famílias pobres não só do Norte, Jequitinhonha e Mucuri? Foi o ex-presidente

Fernando Henrique Cardoso? Não! Foi o presidente Lula junto com o ministro Patrus

Ananias.

Companheiros do PT, não podemos ouvir calados essas críticas, porque o PT foi o
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partido que implantou o processo de desenvolvimento econômico que mais distribuiu

renda  neste  país.  Quem  criou  o  Prouni?  Quem  colocou  o  jovem  pobre  na

universidade? Quem criou os institutos tecnológicos? Foi o ex-presidente Fernando

Henrique Cardoso? Não! Ele não gostava de passar nem no espaço aéreo de Minas.

E agora ouvimos críticas de que a presidente Dilma, que é mineira, sempre volta ao

seu estado de origem. Dor de cotovelo, porque o presidente FHC não vinha aqui nem

para visitar amigos. Agora chega no máximo à querida e linda cidade de Poços de

Caldas.  Parece  que  não  tem  coragem,  porque  o  povo  mineiro  cobraria  do  ex-

presidente Fernando Henrique,  que queria privatizar  o Banco do Brasil.  Pergunto:

quem multiplicou quase por 10 os recursos do Pronaf de apoio à agricultura familiar,

que  atende  tão  bem  o  Norte,  o  Jequitinhonha  e  o  Mucuri?  Foi  o  ex-presidente

Fernando  Cardoso?  Não!  Ele  é  o  presidente  do  agronegócio,  dos  grandes,  dos

tubarões, não do pequeno agricultor familiar.

Não podemos concordar com utilizar a discussão do veto a um projeto de código

florestal para dizer que o governo que promoveu a maior inclusão social na história

deste país é contra as regiões que têm uma desigualdade social grande, até porque o

ex-presidente Lula e a atual presidenta Dilma têm esse reconhecimento, não adianta

negar.

Queria fazer  um desafio aqui,  incluindo os que criticam o PT. Vamos analisar  o

início de atividades da Secretaria Extraordinária - que hoje não é mais extraordinária -

dos  Vales  do  Jequitinhonha  e  Mucuri.  Vamos  pegar  os  primeiros  programas

estaduais, cujos recursos vinham de onde? Do presidente Lula, do programa Fome

Zero.

Hoje quero fazer um desafio. Leiam o Plano Plurianual de Ação Governamental, o

projeto  estruturador  prioritário  do  Estado  para  o  semiárido,  chamado  Água  para

Todos. De onde vem o recurso? É do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso?

Não!  É da presidente Dilma,  é do  governo federal,  é  do Ministério  da Integração

Nacional.  Eu não entendo uma coisa que acontece na Assembleia Legislativa:  há

deputado que vem aqui criticar o governo Lula, e não estou me referindo ao deputado

João Leite,  mas a outros deputados que muitas vezes criticam o governo federal,

mas,  quando  estão  sendo  inauguradas  obras  com  a  presença  do  Ministério  da
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Integração Nacional, ficam lá fazendo pose. Aqui critica, mas lá, na hora de colher os

benefícios, está junto com o governo. Temos de ter coerência. Quem é oposição tem

de ser oposição de verdade.

Dizer que o governo Lula e que o governo Dilma desenvolveram políticas contra o

semiárido,  contra  o  Norte  de  Minas,  contra  o  Jequitinhonha,  contra  o  Mucuri  é

desconhecer essas regiões. Perguntem a quem está na universidade federal, a quem

está no instituto tecnológico, às famílias que recebem o Bolsa Família,  às famílias

beneficiadas pela agricultura familiar, pelo Pronaf e àqueles que foram beneficiados

pela  eletrificação  rural  do  Luz para  Todos  se eles  têm  saudade do ex-presidente

Fernando Henrique Cardoso, que queria privatizar a Petrobras.

Agora, com os  royalties do petróleo, do pré-sal, serão destinados bilhões a mais

para a educação,  bilhões a mais  para a saúde.  Se dependesse do ex-presidente

Fernando  Henrique  Cardoso,  esses  recursos  estariam  nas  mãos  do  segmento

privado. Uma coisa é discordar da emenda do deputado Paulo Guedes, faz parte da

democracia.  O  deputado João Vítor  fez  a  sua  exposição  de  maneira  coerente  e

tranquila. No entanto, dizer que o PT é contra o Norte de Minas, não está certo. Não

acho que partidos são contra alguma região.  Temos visões  de políticas  públicas,

temos prioridades. Acertamos e erramos, mas não concordo que uma região deve

ficar  contra  outra ou um partido ficar  contra ou a favor de  alguma região.  Temos

visões políticas diferenciadas e, dentro delas, tomamos democraticamente as nossas

decisões. Quando chegarem as eleições, o povo é que irá julgar quem é contra e

quem é a favor.

Na hora do veto, vou fazer a discussão sobre a parte ambiental, sobre a parte do

deputado Paulo Guedes. Estou com você, Paulo, votando pela derrubada do veto.

O  presidente  (deputado  Neider  Moreira)  -  Com  a  palavra,  para  encaminhar  a

votação, o deputado Paulo Guedes.

O deputado Paulo Guedes* - Sr. Presidente, pedi a inversão da pauta porque não

podemos discutir uma previdência complementar, sem antes resolvermos a questão

que surpreendeu a todos nós, que é a forma como o governo quer meter a mão no

dinheiro dos servidores públicos, retirando R$3.200.000.000,00 de um fundo saudável

para tapar buraco de um fundo que tem um déficit mensal de R$700.000,00. E essas



1699
____________________________________________________________________________

discussões nos trazem muitos outros assuntos.

Quero concordar com o deputado André Quintão quando fez a defesa do nosso

partido, a defesa do ex-presidente Lula e a defesa da nossa presidenta Dilma. O

deputado João Leite, ao fazer algumas colocações, parece que não conhece Minas,

que não conhece o Brasil ou que só vive na região central de Belo Horizonte e não

conhece os problemas de Minas. Ele não conhece também os avanços, deputado

Sávio Souza Cruz, que o Brasil e Minas tiveram com o governo do presidente Lula e

que estão tendo com o governo da presidenta Dilma. O André colocou muito bem

essas questões aqui.

Agradeço a presença de vários prefeitos do Norte de Minas que estão chegando às

galerias da Casa, a nossa presidenta da Associação dos Municípios do Médio São

Francisco -  Ammesf  -,  a  prefeita  Dorinha, de Carmo dos Poções.  Muito obrigado,

prefeita, pela sua presença. Sei que avisei que a votação do veto seria à tarde, mas

foi antecipada para a manhã. Mas acho que o veto não vai ser votado pela manhã,

pelo que estou vendo, mas temos que fazer a resistência para conseguir sensibilizar

os parlamentares para a derrubada dele. Queremos sensibilizar o governo, prefeito

Silvanei.  Agradeço sua presença,  prefeito  de Porteirinha,  que também é uma das

cidades beneficiadas com essa medida. Todo o Norte de Minas vai sair ganhando

com  a nova distribuição  do ICMS Ecológico.  Só para  vocês  entenderem  como é

distribuído hoje o ICMS Ecológico, 1% do que se arrecada de ICMS Ecológico em

Minas Gerais é distribuído para os municípios pelo critério ecológico. Mas o critério é

desumano e desleal, deputado Tadeuzinho. Um percentual de 45,45% desse 1% fica

para os municípios que têm rede de esgoto, estação de tratamento e coleta seletiva,

que são apenas os ricos. Outros 45,45% ficam para os municípios que têm unidade

de conservação. Aí, prefeita Dorinha, aí, prefeito Evandro, aí, prefeito Anastácio, aí,

prefeito Raimundo, é que vem a discriminação contra o Norte de Minas.

As unidades de conservação de Belo Horizonte, do Sul do Estado, do Triângulo,

valem 20 mil vezes mais do que as unidades de conservação do Norte. A árvore que

nasce em Belo Horizonte parece que é irrigada a ouro, mas a nossa não tem valor

nenhum.  E  eu  provo  isso.  Colocaram  um  critério  para  avaliar  as  unidades  de

conservação. O caso de Januária é emblemático. O que estão fazendo em Januária é
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até caso de polícia. Januária tem mais de 300.000ha de parque. Lá tem o Parque

Cavernas  do  Peruaçu,  com  27.145ha;  a  área  de  Proteção  Ambiental  Federal  do

Peruaçu,  com  mais  29.590ha;  a  área  de  Proteção  Ambiental  Estadual  do  Rio

Pandeiros,  com  117.000ha,  prefeita  Dorinha;  o  Refúgio  de  Vida  Silvestre  do  Rio

Pandeiros, com 6.100ha; Veredas do Peruaçu, um parque estadual, com 5.000ha; a

Área de Proteção Ambiental  Estadual de Cochá Gibão, com 76.600ha;  a Reserva

Particular  de  Patrimônio  Natural  do  Porto  Cajueiro,  com  6.190ha;  e  quase  dois

milhões  de áreas  preservadas  de pequizeiro  e  mata  seca.  E Januária  só  recebe

R$5.000,00 por tudo isso. Mas um único parquezinho de Belo Horizonte, com 130ha,

recebe R$10.000,00.

Eles  inventaram que  os  parques  do  Norte  de  Minas  não  valem  nada,  ou  seja,

estamos  pagando  a  conta  da  preservação  ambiental  para  encher  os  cofres  dos

municípios ricos. Os prefeitos do Norte de Minas têm que levantar sua voz contra

essa injustiça.  Não podemos admitir  que uma árvore  nascida  no Norte  de  Minas

tenha menos valor que uma nascida em Belo Horizonte. Por quê? Por que a árvore

que nasce aqui, em Confins ou em Betim vale 20 mil árvores que nascem no Norte de

Minas? Onde está a explicação? Quero ver a Renata Vilhena e a equipe econômica

do governo me explicarem, pois este matuto aqui não entende isso, não entra na

minha cabeça.  Não podemos admitir  isso, Evandro.  Lontra não pode admitir  isso.

Porteirinha não pode admitir isso, Silvanei.

Você se lembra, prefeito Raimundo, de quando os ambientalistas queriam criar um

parque que tomava metade de Januária e mais outro que tomava todo o Município de

Bonito e de Cônego Marinho, parte de Itacarambi e quase toda Miravânia porque

encontraram lá  um rastro  do  cachorro  vinagre?  E é  assim.  Hoje  mesmo há uma

manifestação  aí  na  porta.  Está  havendo  uma  audiência  pública  do  pessoal  de

Itamarandiba, deputado Sávio Souza Cruz, porque eles criam os parques, não pagam

às pessoas, e as famílias ficam lá passando fome, sem indenização. Além disso, há o

ICMS ecológico.

Essa equipe econômica e ambiental de Minas Gerais devia ter vergonha na cara e

cuidar do Norte de Minas e do Jequitinhonha, pois somos mineiros também e não

aceitaremos essa humilhação. Não podemos aceitar essa discriminação. O Norte de
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Minas exige respeito, Ricardo Campos, que é lá de São João da Ponte. O Norte de

Minas exige respeito, Jáder, que é lá de Matias Cardoso. Não podemos aceitar isso,

não podemos aceitar tanta discriminação. Por isso, prefeito Tião, Verdelândia será um

dos  municípios  mais  beneficiados  com  essa  distribuição,  ganhará  R$94.000,00  a

mais por mês.

Então,  não estamos aqui  tirando dinheiro de ninguém. Estamos redistribuindo o

ICMS Ecológico para quem de fato tem direito, para quem preserva; para quem tem

mata seca, parques e pequizeiros; para quem tem a região toda preservada e não

pode fazer nada. Essa é a verdade, deputado Sávio Souza Cruz, e o governo precisa

entender. Não podemos admitir que isso aconteça depois de lutar anos nesta Casa,

depois de conseguirmos aprovar o novo Código Florestal, de termos aberto mão de

nossos  interesses,  deputado  Luiz  Humberto  Carneiro,  e  de  termos  conseguido  o

acordo entre os líderes do governo. Já que não era para aprovar, por que aprovaram

a emenda? Por que aprovaram o código, com a distribuição justa do ICMS Ecológico?

Fizeram isso para depois darem o golpe do veto e lavarem as mãos?

Prefeita Dorinha, faça o fotômetro de quem votará a favor e de quem votará contra

o Norte de Minas e o Vale do Jequitinhonha. Temos agora que fazer o mesmo que o

Sindicato dos Professores para saber quem é quem nesta Casa.

Questões de Ordem

O deputado Paulo Guedes - Sr. Presidente, como estou vendo que há apenas seis

deputados no Plenário, peço o encerramento de plano desta reunião.

O  deputado  Lafayette  de  Andrada  -  Sr.  Presidente,  solicito  recomposição  de

quórum.

O  deputado  Paulo  Guedes  -  Eu  pedi  primeiro,  presidente,  e  meu  pedido  é

regimental. Quero ver o que a assessoria fala agora.

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  37 deputados, que, somados aos 7 em

comissões, perfazem o total de 44 parlamentares. Portanto, há quórum para votação

e para a continuação dos trabalhos.



1702
____________________________________________________________________________

Registro de Presença

O presidente -  Gostaria de cumprimentar  a  comitiva  da  cidade de Ouro Branco

capitaneada pelo vice-prefeito Palomar Vargas, com professoras e representantes da

comunidade. É um prazer recebê-los.

Questão de Ordem

O deputado Zé Maia - Sr. Presidente, uma questão de ordem, em 1 minuto. Nosso

regimento já é extremamente elástico, e no encaminhamento são tratadas todas as

matérias, menos a prevista no requerimento. Peço a V. Exa. o rigor do regimento para

que as pessoas que desejam fazer os encaminhamentos atenham-se à questão do

requerimento. O regimento já é extremamente elástico. Peço a compreensão de V.

Exa. Faço um apelo a V. Exa. que use nosso regimento integralmente.

O presidente - Perfeitamente, deputado Zé Maia. Usaremos o rigor do regimento.

Com a palavra, para encaminhar a votação, o deputado Sávio Souza Cruz.

O  deputado  Sávio  Souza  Cruz*  -  Sr.  Presidente,  Srs.  componentes  da  mesa,

deputadas, deputados, visitantes nas galerias e aqueles que nos assistem pela TV

Assembleia, primeiramente, é preciso registrarmos que o desvio eventual do assunto

por parte de alguns deputados talvez tenha tido um caráter humanitário para com a

base, porque discutir os projetos que estão em pauta força quem encaminha essa

inversão de pauta a demonstrar o verdadeiro ato de lesa-pátria que o governo de

Minas  prepara  contra  os  servidores  do  Estado,  que  já  estão  abandonados,

desesperançados,  desrespeitados,  ofendidos e agora vão receber  de  presente  de

Natal os dois projetos cuja ordem se requer seja invertida.

É forçoso inverter esses projetos na ordem da pauta, pelas razões que passarei a

explicar,  deputado Doutor Wilson Batista. O projeto que está em primeiro lugar na

pauta  é  o  de  nº  53/2012,  que  propõe  criar  em  Minas  Gerais  um  sistema  de

aposentadoria complementar. Veja bem: um sistema de aposentadoria complementar.

Os novos integrantes do serviço público, se aprovado esse projeto, teriam um teto de

aposentadoria na faixa de R$4.159,00 e contribuiriam para o fundo de aposentadoria

complementar.

Aí faço um parêntese para mostrar a grande maldade que está sendo conduzida

pelo  governo  de  Minas  contra  a  gloriosa  Polícia  Militar  de  Minas  Gerais.  Os
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representantes do governo que aqui vieram disseram, deputado Célio Moreira, que

esse instrumento da aposentadoria complementar é muito positivo, que vai melhorar

muito o sistema de aposentadoria de quem ingressar nele a partir  de agora, mas

excluíram  dessa  possibilidade  a  Polícia  Militar.  De  duas,  uma,  então.  Ou  é  ruim

demais, e a Polícia Militar está sendo privilegiada ou é bom demais, e a Polícia Militar

está sendo discriminada. Mas essa não é a principal crítica que se precisa fazer a

esse projeto e em especial ao fato de ele estar em primeiro lugar na pauta. Por que

ele não pode estar  em primeiro lugar na pauta,  deputado Carlos  Pimenta? Como

trataremos da aposentadoria complementar antes de tratarmos daquilo que ela virá a

complementar? O projeto da aposentadoria, da fusão dos fundos, do Funpemg e do

Funfip, vem  a posteriori.  Ora, como vai-se votar o complementar, como se vota o

acessório antes de votar o principal? É que a certeza do governo é tamanha de que

tudo o  que vem  para  cá  será  aprovado que  nem a esses  detalhes  formais  eles

gostam de se ater. A ordem da pauta é, portanto, por si mesma, altamente reveladora

do caráter  homologatório que foi  concedido a esta Casa.  O que vem para cá do

governo já se sabe, de antemão, que será aprovado. Portanto, a ordem, e pasmem,

senhores  deputados,  para  que  esses  projetos  possam  ter  parecer  pela

constitucionalidade,  o  governo  mandou  junto  com  eles  uma  PEC  para  mudar  a

Constituição.  A atual  Constituição não acolhe esses projetos,  mas o governo tem

tanta certeza de que a PEC será aprovada que a Comissão de Constituição e Justiça

já deu parecer pela constitucionalidade, considerando a mudança constitucional que

virá  depois,  porque  também no plano constitucional  esta  Casa virou  a  latrina  do

Executivo. O que vier para cá ela digere. O que vier para cá ela tolera. O que vier

para cá ela metaboliza. Portanto, pelo menos em nome de alguma dignidade restante

desta Casa, precisaríamos inverter esta pauta.

Que votássemos o essencial antes do acessório. E o que está no essencial? Talvez,

deputado Hélio Gomes, ali esteja a maior das crueldades. Em 2002, deputado Hélio

Gomes,  depois  que  o  governo  federal  editou  a  Emenda  nº  20  e  exigiu  que  se

fizessem mudanças no sistema previdenciário, o governo de Minas, ainda na gestão

Itamar  Franco,  criou  um  fundo  com  base  atuarial,  com  lógica  contributiva  para

aqueles que ingressassem no serviço público a partir de 2002, deputado Braulio Braz,
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o  Funpemg.  Desde  então,  o  Funpemg  foi  sendo  capitalizado  -  são  11  anos  de

capitalização  -  com  recursos  extraídos  do  contracheque  do  servidor,  mais  a

contribuição  patronal.  Lá,  deputado  Braulio  Braz,  foram  acumulados

R$3.200.000.000,00.

Como ficou a questão da aposentadoria de quem já estava no serviço público antes

de 2002? O governo criou um fundo chamado Funfip, que é um fundo meramente

financeiro, contábil. Para onde vão os recursos dos 11% da contribuição do servidor,

dos 19% da contribuição patronal, mas que são claramente insuficientes para fazer

frente ao volume de aposentadorias que ele precisa pagar? O governo complementa

mensalmente o Funfip com cerca de R$600.000.000,00, R$700.000.000,00. Como a

lei veda que se saque o dinheiro da previdência para outro fim, o que quer o governo?

Jogar caxangá, os escravos de Jó. Pega o Funpemg e o joga no Funfip, no buraco

sem  fundo.  Ou  seja,  pega  os  R$3.200.000.000,00  que  estão  lá  para  garantir  a

aposentadoria de cerca de 60 mil servidores - e para esses 60 mil servidores, esse

recurso é  mais  do  que suficiente -  e joga esse valor  no  fundão de 500,  600 mil

pessoas, que é o buraco negro do Estado. Ele vai usar o dinheiro do Funpemg para

pagar as aposentadorias dos funcionários antigos, desonerando o Estado por alguns

meses de aportar o recurso do Funfip. Por que isso, deputado Braulio Braz, que tem

larga experiência em gestão financeira? O governo exauriu as suas possibilidades de

endividamento, não consegue mais crédito, nem internacional, nem interno, nem com

os agiotas, suspeito eu. Já rapou todos os tachos.

Há outro projeto em tramitação que permite ao governo meter a mão no Fundo de

Recuperação, Proteção e Desenvolvimento Sustentável  das Bacias Hidrográficas -

Fhidro. Então, agora é a hora de rapar tudo. E, quando não houver o que rapar no

governo, vai bater a carteira do servidor do Estado de Minas Gerais. O governo de

Minas vai roubar, bater a carteira do servidor do Estado, roubando o seu futuro, a

possibilidade de aposentadoria que garantiria tranquilidade aos seus filhos e à sua

família. Indago se os deputados de Minas estão dispostos a serem cúmplices disso?

E o mérito desse projeto é a necessidade de ser rápido, deputado João Vítor Xavier.

Por isso, esse trâmite rápido e viciado, emenda de 2º turno à noite, sem acordo de

líderes, votação de redação final e, em 24 horas, a publicação. Mais 24 horas, dois
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projetos de lei  complementar e uma PEC na Assembleia  para ser  indigerida pela

“assembleia homologativa”, para ver a Casa rastejar, mais uma vez, e fazer tudo o

que seu amo mandar. Esse trâmite Ben Johnson, rápido e viciado, é fundamental,

porque ninguém bate a carteira sem ser rápido. O batedor de carteira sabe que tem

de ser rápido. Se ele demorar, quem está tendo a carteira batida, chamará a polícia,

gritará, esperneará. É por isso que o governo quer que esta Casa faça o serviço sujo

rapidamente, para o servidor não ter noção de que está tendo a sua carteira batida.

Questões de Ordem

O deputado  Sávio  Souza  Cruz  -  Sr.  Presidente,  percebemos  a  inexistência  de

quórum. Portanto solicito  a V.  Exa.  que determine,  de plano,  o encerramento dos

trabalhos pela evidente falta de quórum.

O deputado Luiz Humberto Carneiro - Sr. Presidente, solicito a recomposição de

quórum.

O  presidente  (deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva)  -  A  presidência  vai  atender  ao

requerimento do deputado Luiz Humberto Carneiro.

O deputado Sávio Souza Cruz - Sr. Presidente, estão 18 deputados em Plenário.

Como V. Exa. verificou? Estão aqui 18 deputados.

O deputado Luiz Humberto Carneiro - Sr. Presidente, a contagem não pode ser feita

individualmente, deve ser feita a recomposição.

O presidente -  É regimental.  Solicito ao secretário  que proceda à chamada das

deputadas e dos deputados para a recomposição de quórum.

O secretário (deputado Bosco) - (- Faz a chamada.)

O presidente - Responderam à chamada 36 deputados, que, somados aos 6 em

comissões, perfazem o total de 42 parlamentares. Portanto, há quórum para votação

e para a continuação dos trabalhos.

Questão de Ordem

O deputado Sávio Souza Cruz - Não é o caso. Com os 6 deputados em comissão,

atingimos 42. Mas a questão que formulo a V. Exa. é a seguinte: no entendimento da

direção dos trabalhos, qual o quórum necessário para essa discussão? Lembro a V.

Exa.  que  estamos  discutindo  o  requerimento  de  votação.  Essa  discussão  do

requerimento, no entendimento deste deputado, faz parte do processo de votação.
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Em sendo parte do processo de votação, indago a V. Exa. se é requerido o quórum

mínimo de 39 presentes, que é o necessário para a votação, ou se apenas de 26,

para a preservação da reunião aberta. Essa é a questão de ordem que formulo a V.

Exa.

O presidente - Vou responder a V. Exa., Deputado Sávio Souza Cruz, de acordo

com o art. 126: “terá computada a presença, para todos os efeitos regimentais, como

se no Plenário estivesse...”. É o caso dos 6 ausentes, que estão presentes a reunião

de  comissão,  realizada  no  Palácio  da  Inconfidência,  concomitante  à  reunião  da

Assembleia Legislativa. Temos 36 deputados presentes e 6 em comissão, totalizando

42.

O  deputado  Sávio  Souza  Cruz  -  Não  foi  isso  que  perguntei.  Entendi  isso  e

concordo. Não foi isso que indaguei a V. Exa.

O presidente - São necessárias 39 presenças.

O  deputado  Sávio  Souza  Cruz  -  Por  hipótese,  se  tivéssemos  só  os  36  e  não

houvesse  reuniões  de  comissões,  haveria  quórum  para  continuar  os  trabalhos,

estando nós num processo que já entendo ser de votação? É uma pergunta que fiz

em tese. Não é a interpretação que V. Exa. deu, que foi absolutamente correta. Se

nós, por hipótese, tivéssemos atingido não os 42, mas, por exemplo, 35, teríamos o

quórum? É mais que 36, e 26 é menos que 39. Poderia, no caso, haver a continuação

dos trabalhos ou seria demandada a presença dos 39?

O presidente -  Com certeza.  Nessa hipótese,  o  número  seria  suficiente para  a

continuação dos trabalhos.

O deputado Sávio Souza Cruz - No caso, seriam 26 deputados.

O presidente - Sim, 26.

O deputado Sávio Souza Cruz - É esse o entendimento?

O presidente - Para encaminhamento de votação, são necessários 39 deputados.

O deputado Sávio Souza Cruz - São 39 deputados, e esse é o nosso caso.

O presidente - Exatamente.

O deputado Sávio Souza Cruz - Então, precisamos de 39 deputados.

O presidente  -  Para encaminhamento  de votação,  como é o caso do deputado

Tadeu Martins Leite, que já está solicitando a palavra, há quórum suficiente.
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O deputado Sávio Souza Cruz - Até peço desculpas a ele por estar atrasando a

palpitante  manifestação  que  ele  fará,  mostrando  a  fundamental  relevância  dessa

inversão de pauta. Muito obrigado, Sr. Presidente, sinto-me esclarecido.

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

Martins Leite.

O  deputado  Tadeu  Martins  Leite*  -  Sr.  Presidente,  neste  momento,  venho

encaminhar  favoravelmente  à  inversão  da  pauta  de  modo  que  o  Projeto  de  Lei

Complementar nº 54 seja apreciado antes do Projeto de Lei Complementar nº 53, até

porque tive a oportunidade de participar, na semana passada, de audiência pública

realizada especificamente para discutir essa jogada com a previdência no Estado de

Minas Gerais.

Naquela ocasião, pudemos discutir e escutar diversas opiniões e constatações. Foi

quando começamos a entender a necessidade de uma discussão mais profunda e,

principalmente,  uma  discussão  prioritária  sobre  a  extinção  ou  não  do  Funpemg.

Posteriormente,  falarei  sobre  isso,  para  depois  discutirmos  a  previdência

complementar.

Inicialmente, esse projeto passou pelas comissões, e não havia sido realizada ainda

uma  audiência  pública  para  discutirmos  essas  matérias  com  os  servidores

diretamente envolvidos nesse tema. Conseguimos discutir o tema e organizar uma

audiência  pública  com  a  presença  de  deputados,  vários  servidores  do  Estado  e

presidentes de diversos sindicatos. Lembro-me de que vários deputados participaram

da  discussão,  que  foi  extremamente  quente,  e  posso  dizer  isso  com  muita

tranquilidade, pois estava lá, mas não ficaram muito claros os objetivos do Estado.

A secretária de Planejamento participou da discussão e, de fato, apresentou seu

posicionamento,  mas,  até  este  momento,  ainda  não  conseguiu  convencer  alguns

deputados e,  principalmente,  não conseguiu  convencer  os servidores,  que são os

principais prejudicados se acontecer a extinção do Funpemg. Estamos discutindo dois

fundos: o Funpemg e o Funfip. Um é superavitário, e o outro é deficitário. Um tem

pouco mais de R$3.500.000.000,00 arrecadados; o outro está sem fundo algum ou

está sempre no negativo. Neste momento, o governo do Estado quer fazer a junção

dessa parte financeira.
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Ainda  não  ficou  claro  para  mim  -  e  certamente  não  ficou  claro  para  vários

deputados - o motivo específico dessa junção. Se é para melhorar a qualidade de

vida dos aposentados, dos servidores do Estado, ótimo. Mas está parecendo que é o

contrário. O que está parecendo é que o governo está querendo acabar com esse

fundo superavitário, que tem mais de R$3.500.000.000,00, para colocar o dinheiro no

outro  fundo,  a  fim  de  gastá-lo  da  maneira  que  bem  entender,  não  só  com  os

aposentados,  não  só  com  os  servidores.  Se  isso  está  sendo  desenhado,  não

podemos  aceitar  uma  coisa  dessas.  Naquela  audiência,  os  servidores  se

manifestaram contrariamente a essa solução. No plenarinho, houve deputados que se

manifestaram contra a proposta e outros que se manifestaram a favor.

Mas,  caros  amigos  parlamentares,  telespectadores  da  TV  Assembleia,  alguns

mencionaram até que isso poderia ser o próprio fundo do governo do Estado, esses

R$3.500.000.000,00  que  lá  estão  acumulados.  Não  quero  acreditar  nisso  porque

seria o cúmulo da discussão que travamos, mesmo porque, ontem, neste Plenário,

houve  uma  discussão  muito  complicada  sobre  os  servidores  da  educação.  Na

ocasião, apresentamos algumas emendas para aperfeiçoar e melhorar aquele projeto

de lei que deu apenas 5% de reajuste aos servidores da educação, o que significa um

acréscimo de R$60,00 a R$70,00 em seus salários. Perdemos nas emendas, mas

não perdemos as esperanças. Não perdemos a esperança de convencer o governo

do Estado a investir mais na educação.

O  Funpemg,  na  minha  concepção,  tem  de  ser  discutido  antes  do  regime

complementar  que  aqui  está  sendo  proposto.  E  tem  de  ser  discutido  porque

precisamos entender  e  deixar  claro  qual  o motivo  real,  qual  o projeto  real  que o

governo  do  Estado  tem  para  extinguir  esse  fundo  superavitário.  O  que  hoje

discutimos  neste  Plenário  é  um  valor  de  R$3.500.000.000,00,  que  podem

desaparecer de uma hora para outra, em prejuízo dos servidores do Estado de Minas.

Portanto,  necessitamos  de  responsabilidade  para  discutir  o  Projeto  de  Lei

Complementar  nº  54.  Depois  dele  -  e  a  decisão  fica  a  cargo  deste  Plenário  -,

poderemos discutir o Projeto de Lei nº 53, que é, de fato, o regime complementar.

Os servidores sabem que isso não cheira bem. Alguns já disseram que o governo

quer lançar mão desses recursos para tapar buraco e pagar o 13º salário,  outros
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disseram que esse dinheiro já se encontra garantido. Mas quero que esse assunto

fique claro, que saibamos o que será feito com esses R$3.500.000.000,00 por parte

do governo do Estado.

Caro presidente Dinis Pinheiro, é por isso que venho encaminhar favoravelmente à

inversão da pauta, para que este Plenário analise prioritariamente o Projeto de Lei

Complementar nº 54 em detrimento do 53. E, se Deus quiser, após essa discussão e

a votação do Plenário, teremos tranquilidade e clareza maior sobre por que o governo

do  Estado  quer  extinguir  o  Funpemg,  que  hoje  é  superavitário,  com  mais  de

R$3.500.000.000,00  em  caixa.  Não  só  eu  quero  saber  essa  resposta,  mas

principalmente  os  servidores  do  Norte  de  Minas,  que  certamente  estão

acompanhando essa discussão. Esse é o meu encaminhamento. Obrigado.

O  presidente  (deputado  Dinis  Pinheiro)  -  Com  a  palavra,  para  encaminhar  a

votação, o deputado Rogério Correia.

O deputado Rogério Correia* - Sr. Presidente, solicitei encaminhar a inversão da

pauta  porque  está  claro,  para  todos  nós,  que  o  Estado  de  Minas  Gerais  está

quebrado. De fato, o choque de gestão quebrou Minas. Quando dizemos que Aécio

quebrou  Minas,  não  é  apenas  uma  figura  retórica;  o  Estado  está  quebrado,

completamente endividado. Já li que o Estado não tinha dinheiro sequer para comprar

cafezinho  na  Secretaria  de  Fazenda  e  adiou  a  compra  para  janeiro.  O  Estado

quebrado não pode pegar  o  dinheiro  do  servidor  público  para tapar  o  buraco da

quebradeira. Até entendo o desespero do governador Anastasia em querer tapar o

buraco e manter as aparências para as eleições do ano que vem. Imaginem o povo

mineiro e brasileiro saber que o choque de gestão do Aécio quebrou Minas. Se o

senador já não vai bem nas pesquisas, não consegue sair de 14% nem que a vaca

tussa e o saci cruze as pernas, imaginem quando todo o Brasil souber que o que o

senador fez foi quebrar Minas e que agora está tomando dinheiro do servidor público

para tapar buraco. Imagino o desespero. Mas o servidor público não pode pagar o

pato e ficar sem garantia de aposentadoria no futuro, que é o que o governo está

querendo.

Esse  assunto  tem  de  ser  tratado  aqui  em  primeiro  lugar  e  com  a  prioridade

necessária,  até para tentarmos ajudar na agonia do governo. Em vez de pegar o
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dinheiro do fundo de previdência para aposentadoria do servidor, o que pode ser feito

para Minas Gerais ultrapassar esse período difícil de quebradeira? Naquele dia falei

com  a  secretária  Renata  Vilhena  que  talvez  fosse  o  caso  de  formarmos  uma

comissão da Assembleia Legislativa para ir  até Brasília pedir  socorro à presidenta

Dilma. Mas, para isso, o Estado tem de ter a dignidade de dizer: “Estamos quebrados

mesmo, presidenta, mas precisamos do seu auxílio”. Tenho certeza de que a Dilma,

sendo mineira, vai socorrer o Estado de Minas Gerais. Mas o Estado fingir que não

está  quebrado  e  querer  tomar  o  dinheiro  do  servidor  público  não  é  a  solução

adequada. Se Minas está nesse estado lastimável, peça socorro ao governo federal.

Sou solidário ao governador, iremos até a presidenta Dilma, diremos que Minas está

quebrada  e  que  precisamos  do  auxílio  do  governo  federal.  Aliás  é  obrigação  do

governo federal apoiar Minas. Vou junto para dizer à presidenta Dilma que é preciso

socorrer Minas mesmo, que o Estado está quebrado, mas não merece isso, que o

governo do Estado atuou mal, mas não vamos fazer um balanço do passado, vamos

socorrer o Estado de Minas Gerais. Mas o senador confessar que o choque de gestão

quebrou Minas não pode. Qual a solução, então? Meter a mão no dinheiro do servidor

público, acabar com a previdência do servidor, para o povo não saber.

Existem outras  saídas,  uma delas  é  exigir  do  governo federal  que ajude Minas

Gerais, em razão da quebradeira. Compreendo a agonia do governo do Estado com a

situação,  mas não se pode resolvê-la à custa do servidor  público. Aliás,  isso não

ajuda em nada, esse dinheiro da previdência vai dar uma sobrevida ao Estado de

mais  ou  menos  cinco,  seis  meses.  Passado  esse  período,  a  situação  vai  piorar,

porque ele terá de pegar mais dinheiro do caixa para pagar os outros aposentados.

Mas não é o nosso Caixa do Galo, estou falando do caixa do Estado. Precisará pegar

maior quantidade de dinheiro do caixa único do Estado, piorando a situação de Minas

Gerais. Vai-se criando uma bomba a curto prazo, que vai explodir. Cometer o ato de

irresponsabilidade  que  o  governo  está  cometendo,  aumentando  o  problema para

esconder que o senador quebrou Minas,  não ajuda, só piora a situação de Minas

Gerais.

E a situação não é boa mesmo. Eu trouxe uns  e-mails das escolas  às quais  o

governo está devendo. É uma coisa impressionante, estão nos pedindo socorro. (-
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Lê:) “Caros deputados, venho através deste  e-mail solicitar para as nossas escolas

técnicas...” São as escolas técnicas do PEP, aquele programa que a Andrea diz na

televisão que está às mil maravilhas, que o governo está profissionalizando um monte

de gente. As escolas foram contratadas para o PEP, e o governo não paga, não tem

verba, está querendo tirar dinheiro do servidor para encobrir as mentiras que ele quer

sustentar na televisão.

“Nossas escolas técnicas estão fechando devido ao programa do governo mineiro,

o Programa de Educação Profissional - PEP. Esse programa foi criado para educar

jovens no ensino profissionalizante, mas o governo não está pagando as instituições”.

Outro: “Boa noite, aqui em Passos a situação está insustentável. Não sabemos mais

o que fazer. Algumas escolas estão falando em paralisar até o governo regularizar a

situação”. Outro: “Fechada escola através da vergonhosa mentira da ilegalidade de

documentos,  da  vergonhosa  falta  de  pagamento  de  impostos,  luz,  água  e  outros

compromissos”. Professores e demais funcionários de uma escola não podem nem

devem trabalhar sem pagamento. Isso é ilegal, imoral e inconstitucional.

Outro:  “Caros  colegas,  a  situação  quanto  à  falta  de  pagamento  por  parte  do

governador  já  ficou  fora de controle para algumas instituições de ensino técnico”.

Outro: “Gostaria que alguma rádio divulgasse essa falta de comprometimento com as

escolas  mineiras,  pois  temos  escolas  fechando  por  falta  de  pagamento  do

governador”.  Outro:  “O  PEP  foi  criado  para  profissionalizar  o  jovem  e  estão

quebrando as escolas por falta de pagamento”. Outro: “Estamos emitindo as notas

fiscais, pagando os impostos e eles não nos pagam”.

Outro:  “Estamos  na  mesma  situação.  Os  alunos  já  estão  se  mobilizando  para

montar grupos e ajudar a cobrar do governo. Temos que nos unir para cobrar”. Vejam

o desespero das escolas. Outro: “Gostaria que alguma rádio divulgasse essa falta de

comprometimento  com  as  escolas  mineiras.  Temos  escolas  que  estão  fechando

porque o governador não paga. O PEP foi criado para ajudar os jovens, mas está

quebrando  as  escolas.  Governador,  onde  está  o  dinheiro  para  as  escolas?

Precisamos muito receber. Estamos emitindo notas fiscais e pagando os impostos.

Estão inventando que as escolas  estão  irregulares.  Essa é  a única  resposta que

temos? O que vamos fazer? Vamos divulgar ao máximo. Por gentileza, divulguem no
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Facebook. Rádio Itatiaia, por gentileza, nos ajude”. Vejam a ingenuidade das escolas,

pedindo socorro à imprensa, querendo que a imprensa divulgue que o Estado está

quebrado. Vê se a Andrea Neves vai deixar divulgar isso.

Tudo isso é o desespero das escolas. Ou seja, o governo não tem dinheiro para

pagar aos fornecedores. Minas está quebrada. Tudo bem, vamos ajudar o governo,

mas não pode pegar o dinheiro da aposentadoria,  porque isso só piora. É aquela

história de vender o almoço para comprar a janta. O governo de Minas Gerais está

quebrado. O choque de gestão quebrou Minas. Não tem dinheiro para nada, para

cafezinho  na  Secretaria  de  Fazenda,  para  pagar  as  escolas  de  ensino

profissionalizante.  Vocês  viram  como  as  escolas  estão  desesperadas.  Aí,  o

governador  pega  o  dinheiro  do  servidor  público,  faz  outro  rombo  e  paga.  E  a

Assembleia Legislativa vai permitir que isso aconteça, vai deixar que tirem o dinheiro

do fundo da previdência do servidor público, a aposentadoria dos servidores?

Atenção servidor público, atenção servidores da Assembleia Legislativa, isso é para

vocês também. Não são apenas as sofridas professoras que serão atingidas. Agora,

são as sofridas professoras,  são os servidores da Assembleia Legislativa,  são os

servidores  do  Tribunal  de  Contas,  do  Ministério  Público,  do  Poder  Judiciário,  da

Saúde, da Fiscalização. O governo está preparando para meter a mão no fundo de

previdência e prejudicar a aposentadoria futura do servidor público. Isso está sendo

feito à luz do dia. Não tem desculpa de que ninguém sabe, pois estamos avisando.

Deputado que votar esse projeto estará votando a retirada do dinheiro dos servidores

para  esse  tipo  de  desespero  do  governador,  que  não  tem  dinheiro  para  pagar

ninguém, com a quebradeira em que está o Estado de Minas Gerais.

Existe outra solução para não tirar o dinheiro do servidor público? Tem e eu me

proponho  a  ajudar.  Se  o  presidente  quiser  vamos  fazer  uma comissão  para  ir  à

presidenta Dilma, vamos a bancada do PT e do Bloco Minas sem Censura em peso.

Vamos cobrar da presidenta para que ela ajude Minas Gerais mais uma vez, para que

essa  quebradeira  do  Estado  seja  solucionada.  O  que não  pode,  deputada  Maria

Tereza  Lara,  é  tirar  o  dinheiro  da  previdência  dos  servidores.  Aí  já  passa  a  ser

deslealdade com o servidor, com um dinheiro que é dele, e o Ministério Público está

de olho. Ontem mesmo fomos ao Ministério Público e avisamos que estão tirando
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dinheiro da previdência do servidor. Até amanhã, o Ministério Público vai entrar com

uma ação para reverter a situação.

A minha proposta é formar uma comissão de deputados e procurar a presidenta da

República, expor a situação de quebradeira do Estado e buscar um apoio também do

governo federal, que tem a obrigação de socorrer um Estado importante como Minas.

Essa  é  minha  proposição,  ao  invés  de  tirar  dinheiro  do  servidor  público.  Muito

obrigado.

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

Lara.

A deputada Maria Tereza Lara* - Boa tarde parlamentares, deputadas e deputados

desta  Casa;  deputado  Dinis  Pinheiro,  presidente  desta  Casa,  que  preside  esta

sessão; deputado Bosco, nosso colega da Comissão de Educação; bancada feminina

que está presente.

Quero contextualizar, nesse debate que fazemos, o que significa o dia de hoje, 20

de  novembro.  O  dia  20  de  novembro  é  um  dia  muito  importante,  é  o  dia  da

consciência  negra.  Estamos  discutindo  esse  tema  neste  momento.  No  Brasil,

lembramos  o  Zumbi,  aquele  que deu  a  vida  para  acabar  com o  racismo,  com o

preconceito.  Hoje  é  dia  20  de  novembro.  Além  disso,  hoje  no  Brasil,  se  inicia  a

campanha dos 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres. Esse é

outro marco simbólico. Por que hoje? Exatamente porque hoje se une a essa luta

contra o  racismo.  Então,  o dia  de hoje,  20  de novembro,  é uma data importante

também por esse motivo.

No mundo, o início da campanha dos 16 dias de ativismo será no dia 25. No Brasil,

começa hoje e se encerra no dia 10 de dezembro, que é também o Dia Internacional

dos Direitos Humanos. Então, é uma data simbólica. Deputadas Ana Maria Resende,

Luzia Ferreira, Liza Prado e Rosângela Reis, nossa bancada feminina, hoje é o início

dos 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres. Há vários tipos de

violência,  não só  física  e  psicológica,  mas também  a violência  de  estarmos  sub-

representadas no parlamento e em tantos outros lugares.

Mas há homens que também fazem esse debate. Há o deputado Rogério Correia e

vários outros parlamentares, como o deputado Dalmo Ribeiro Silva, que presidiu uma
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comissão que discutiu o enfrentamento da violência contra as mulheres. Está aqui o

deputado Carlos  Pimenta,  que já nos reivindicou uma celebração dos 16 dias  de

ativismo, que começam hoje no Brasil. É uma data simbólica importante.

Além disso, hoje, em Belo Horizonte, a Fiemg, por meio do Senai e do Sesi, está

realizando a Olimpíada do Conhecimento Saber para Transformar. Estive lá. A pedido

do presidente da Comissão de Educação, deputado Duarte Bechir, fomos representá-

lo,  representar a nossa comissão naquele ato. Lá, na Avenida Cristiano Machado,

vimos  o  grande  avanço  tecnológico  de  inúmeros  jovens  mineiros  que  estão

aprendendo a desenvolver a ciência e a tecnologia para avançar. Então, é hoje, dia

20 de novembro. Estamos contextualizando para ver em que dia estaremos votando

os dois projetos que mencionarei daqui a pouco.

Estive em São Paulo, na Olimpíada do Conhecimento, onde pudemos verificar a

questão tecnológica no Brasil. Hoje o Sistema S - Senai, Sesi - está inserido numa

parceria com o governo federal e com todas as esferas de poder para desenvolver o

Pronatec. No Brasil, são mais de 4 milhões de jovens já matriculados. Isso é uma

vitória  da  educação,  uma vitória  do  governo  federal,  em  parceria  com  as  outras

esferas de poder.

E  Minas  Gerais  é  o  estado  com  o  maior  número  de  matrículas  do  País,  pois

realmente há muitas pessoas envolvidas no projeto: prefeitos, deputados, deputadas,

enfim, vários órgãos, além da Secretaria de Estado de Educação. Por isso, queremos

aqui lembrar esse grande avanço do Pronatec, que é uma parceria com a Fiemg. É

importante o papel do empresário junto ao poder público para fazer acontecer uma

educação de qualidade, tecnológica.

Nesse contexto, nesta Casa, estamos para votar dois projetos que estão agora em

debate: o Projeto de Lei Complementar nº 54, que é uma proposta de extinção do

fundo de previdência, o Funpemg; e o Projeto de Lei Complementar nº 53, que é da

previdência complementar.  Ora,  para saber que tipo de previdência complementar

queremos  ou  não,  precisamos  primeiro  resolver  a  questão  do  fundo,

independentemente da questão partidária,  se o deputado é oposição ou situação.

Essa é uma questão muito mais grave, que exige discussão, nesta Casa, sobre o

futuro que queremos para  os nossos aposentados,  para os profissionais,  para os
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funcionários  públicos.  Sou  professora  aposentada,  mas  não  estou  aqui  fazendo

minha própria defesa. Realmente é uma situação ampla. Tenho condições e saúde

para trabalhar, mas muitos profissionais dependerão, única e exclusivamente, de sua

aposentadoria.

Percebemos que, no processo de discussão desse projeto, todos os deputados, até

os da situação - tenho certeza de que os conheço -, questionaram esse projeto. Por

que não? Esta é a Casa da transparência, deputado Dinis Pinheiro, e ela tem aberto

espaço para a participação. Há questões que não podemos aceitar, e falei isso na

audiência pública em que esteve presente a secretária Renata Vilhena. Nesse caso

específico, por exemplo, de uma emenda apresentada em 2º turno sem acordo de

líderes,  como  fica  o  processo  democrático?  Como  garantiremos  a  democracia?

Devemos  fazer  isso  nas  questões  simples  e  importantes  do  dia  a  dia.  Se  não

preservarmos  a  democracia  e  a  transparência  no  processo  legislativo,  como

defenderemos um país democrático, com maior participação? Isso é sério. Falei lá

que não era uma discussão de uns contra os outros, mas sim um debate da Casa

como um todo. Como queremos esta Casa? Como fica o respeito de uns pelos outros

no desenvolvimento desse processo? Quero, então, comentar essa questão.

Diante  disso,  é  lógico  que  oficialmente  nosso Bloco  Minas  sem Censura  já  se

posicionou contra a extinção do Funpemg, mas isso não é coisa da nossa cabeça

nem  se  deve  ao  fato  de  eu  ser  professora  aposentada.  Estamos  ouvindo  os

segmentos, os conselhos dos fundos e até observando a legislação. Eles não foram

ouvidos. Existe uma lei. Um dos conselhos é deliberativo, e tudo comprova que eles

não foram ouvidos. E, quando foram ouvidos,  depois  do projeto aqui,  houve uma

maciça votação contra a extinção do fundo. Então, essa é uma questão que ficará

registrada na nossa história nesta Casa. Temos que pensar nisso. Vamos superar

qualquer tipo de divergência e ajudar a pensar. Alguns deputados da base certamente

já devem estar fazendo isto: sentar com o Executivo e discutir. Esse é o seu papel.

Fui  vereadora  da  base  por  dois  mandatos  e  às  vezes  nos  sentávamos,

questionávamos seriamente e ajudávamos o governo a encontrar saídas. Esse é o

papel  da  situação.  Espero  que  os  parlamentares  já  estejam  fazendo  isso  para

encontrar outra saída.
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Sr. Presidente, encerrando minha fala, estou propondo que, de fato, invertamos a

pauta. Não podemos votar uma previdência complementar sem resolver a questão do

fundo.  E  faço  um  apelo  para  que  os  deputados  da  base  do  governo  consigam

internamente achar outra saída com o Executivo Estadual. Não podemos permitir de

forma  alguma que  qualquer  problema financeiro  do  Estado  seja  resolvido  com  a

extinção do fundo, que é dos profissionais e não do governo. O governador passa,

mas o Estado permanece. Estamos discutindo uma questão de Estado, de direito dos

profissionais. Deputado, perdão. Vou lhe conceder o tempo que pediu.

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

Xavier.

O deputado João Vítor Xavier* - Presidente, vou ser breve porque temos urgência

em votar o projeto, mas sou obrigado a responder ao deputado que me antecedeu

por uma questão de respeito à empresa em que trabalho há 13 anos, que conheço e

sei da relevância que tem para os mineiros. Não é concebível que eu fique calado

ouvindo as barbaridades que ouvi do deputado que me antecedeu, cujo nome não

vou citar para que não tenha direito de pedir mais tempo, mas que todos sabem de

quem se trata.

A Rádio Itatiaia é uma empresa absolutamente independente. Não tem vínculo com

órgão religioso ou com nenhuma igreja, seja ela protestante, seja católica, seja de

qualquer  outra  religião.  Também  não  tem  vínculo  com  nenhum  partido  ou  grupo

político-econômico.  A  Rádio  Itatiaia  é  uma  empresa  familiar,  constituída  há  seis

décadas no Estado de Minas Gerais, que presta importantes serviços na área de

comunicação em Minas, com extrema transparência. A transparência é tão grande,

que este deputado ingrato que me antecedeu sempre teve os microfones da rádio

abertos  para  expor  seu  ponto  de  vista,  assim  como  têm  o  governador,  o  vice-

governador, o prefeito, o presidente da Câmara, o deputado da situação, o deputado

da  oposição,  o  vereador  de  situação,  o  vereador  de  oposição,  o  presidente  do

sindicato, o gari, o porteiro, o lixeiro, o pedreiro, o advogado, o médico, o padeiro.

A Rádio Itatiaia é uma empresa independente, presidente, e não tem ligação política

alguma. Quem manda na Rádio Itatiaia não é partido político, não é grupo religioso ou

grupo empresarial. Conforme muito bem lembrou o deputado aqui, como diria o seu
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fundador  Januário Carneiro,  a Rádio Itatiaia  vende espaço publicitário,  não vende

opinião. Os deputados que aqui compõem a oposição ao governo de Minas têm e

sempre tiveram espaço aberto na Rádio Itatiaia. Estou cansado de ouvir deputados

de  oposição  expondo  seus  posicionamentos  políticos  por  meio  da  Rádio  Itatiaia,

como  estou  cansado  de  ouvir  jornalistas  da  Rádio  Itatiaia,  como  Carlos  Viana,

Eduardo Costa e tantos outros, fazendo críticas a projetos ou a posicionamentos do

governo. Nós temos aqui dois deputados que trabalham na Rádio Itatiaia:  um faz

parte de um partido que é da base do governo do Estado e de oposição ao governo

federal, e outro é da base do governo federal e de oposição ao governo do Estado.

Jamais houve qualquer interferência da direção da Rádio Itatiaia no trabalho desses

parlamentares  aqui,  como  o  microfone  da  Rádio  Itatiaia  jamais  tomou  posição

político-partidária.

A Rádio Itatiaia não tem ligação política, não tem ligação partidária, e muito me

admira um deputado vir aqui para criticá-la, dizendo que seria controlada por fulano,

sicrano ou beltrano, sendo que esse deputado corriqueiramente tem os microfones da

Rádio Itatiaia abertos para expor seu posicionamento de crítica ou elogio a quem quer

que seja. Isso, para mim, além de falta de bom senso, é falta de gratidão e respeito a

uma emissora que sempre abriu as portas a esse parlamentar. Acho que ele deveria

repensar seu posicionamento. Se ele for incoerente com o seu eleitor, como foi com

essa emissora de rádio, perderá toda a sua credibilidade. Quem abre portas, quem dá

espaço,  quem  abre  possibilidade  de  debate  amplo  não  é  reconhecido  e  recebe

acusações levianas.  Essas acusações que foram feitas  por  esse parlamentar  não

merecem o meu respeito.

Tenho certeza de que falo em nome de tantos e tantos mineiros que encontram

abertas  as  portas  da  Rádio  Itatiaia,  bem  como seu  microfone.  São pessoas  que

buscam a rádio para doação de sangue,  para anúncios  fúnebres,  ou para abrir  o

coração e falar da torcida.

Gostaria de  dizer  ao deputado que está  ao  meu lado que falo  do assunto  que

quiser. Fui eleito pelo povo de Minas e falo do assunto que quiser. V. Exa. não vai me

censurar, nem dar palpite sobre o assunto que trago aqui. V. Exa. respeite o meu

mandato, que não é menos valoroso que o de V. Exa. Respeite o meu mandato e o
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meu direito e a minha liberdade de expressão. V. Exa. não vai me tutelar ou dizer o

que posso ou não falar nesse microfone. Fui eleito com 56.956 mineiros e peço que

V. Exa. respeite o meu mandato. A Rádio Itatiaia é uma empresa transparente, que

abre  espaço  para  qualquer  que  seja  o  deputado  ou  o  cidadão  mineiro.  Muito

obrigado, presidente.

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

Gomes.

O  deputado  Ulysses  Gomes*  -  Presidente,  deputados  e  deputadas,  estamos

acompanhando o desejo dos deputados de agilizar esse processo que mostra a clara

tentativa do governo de impor a sua maioria, na truculência, sem se aprofundar no

debate desse assunto fundamental,  que diz respeito aos recursos,  à estrutura do

Estado, à política adotada hoje pelo Estado de Minas Gerais e ao direito dos nossos

servidores.

Essa proposta do governo, de extinção do Funpemg, é de fato uma situação que

deve ser  anunciada em todos os cantos  de Minas Gerais.  O nosso companheiro

deputado Rogério Correia muito bem disse aqui que deveríamos criar uma comissão

de  deputados  para  ir  pedir  ajuda  ao  governo  federal.  Deputado,  coloco-me  à

disposição para irmos até a nossa presidenta Dilma anunciar, em alto e bom som,

que o Estado de Minas está quebrado. Essa seria a atitude correta a ser tomada em

razão da forma truculenta com que o governo se posiciona. O governo quer que a

maioria  desta  Casa  não  debata,  nem  se  aprofunde  na  discussão,  para  fazer

prevalecer os seus interesses momentâneos. Ele nos mostra claramente a total falta

de responsabilidade que tem para com o nosso Estado de Minas Gerais.

Estou falando de um fundo superavitário, com quase R$4.000.000.000,00 em caixa,

que vem ao longo do tempo demonstrando a sua importância. Nas últimas semanas,

houve uma atitude nesta Casa que muito nos deixou indignados. Foi colocada uma

emenda, no projeto de lei, simplesmente acabando com o direito do servidor de fazer

uma assembleia para debater e avaliar qualquer possibilidade de extinção do referido

fundo. Senhoras e senhores que nos acompanham pela TV Assembleia, a partir do

momento em que essa emenda foi eliminada, isto é, retirada do projeto de lei, na

semana seguinte, o governo propôs a extinção desse fundo, transferindo o montante
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do recurso do referido fundo para outro fundo que, sabemos, enfrenta dificuldades, já

que todo mês o governo precisa aportar recursos nele. Assim foi feito com a única

lógica de resolver um problema momentâneo, sem discutir as consequências que isso

vai gerar para os cofres, nos próximos anos, deste ou de outro governo que venha a

administrar o Estado de Minas Gerais, e sem discutir o direito que os servidores têm.

Pensaram unicamente no momento vivido pelo governo.

Neste momento, o governo está quebrado e não cumpre com as suas obrigações,

tantas vezes anunciadas por vários companheiros e companheiras desta Casa, nesta

tribuna e neste Plenário, na área da educação ou da saúde. O governo não dá conta

de cumprir aquilo que está na Constituição federal, ou seja, o mínimo constitucional

de investimento nas áreas da saúde e da educação. Quero compartilhar, entre vários

outros  problemas,  deputadas  e  deputados,  mais  um  que  mostra  claramente  a

dificuldade e a situação de calamidade que estamos vivendo no Estado. Por exemplo,

para  tentar  cobrir  o  rombo do caixa,  o  governo,  além de  tudo isso que estamos

anunciando, também está retirando recursos de áreas fundamentais, como as dos

comitês de bacia hidrográfica. Ele está revogando, por meio do Projeto nº 4.440, a

chamada  reforma  administrativa,  as  vinculações  dos  recursos  aprovados

anteriormente, fruto de mobilização de vários movimentos ambientais. Infelizmente,

os recursos destinados aos comitês de bacia estão sendo diminuídos e eliminados.

Isso prova que o governo não está conseguindo fazer que os recursos já previstos no

orçamento, em outra leis e em acordos sejam investidos no Estado. Isso também

mostra claramente a manobra que o governo faz para tentar reajustar suas contas em

um  grande  projeto  político.  Tenho  dito  -  e  falamos  muito  sobre  isso  nas  nossas

conversas de bastidores, e vejo aqui deputados obviamente da situação - que muitos

até  mesmo  de  oposição  elogiam  e  reafirmam  a  capacidade  do  nosso  atual

governador  Anastasia.  Gostaríamos  que  realmente  ele  pudesse  governar  nosso

Estado.

Acreditamos  que  ele  realmente  tem  competência.  Ele  é  capaz  para  isso,  mas

infelizmente estamos a mercê de um projeto político que Minas vive nos últimos anos

para mostrar ao País a Minas midiática, a Minas falsa, a Minas enganosa. Estamos a

serviço  de  um  único  projeto  para  eleger  um  senador  presidente  da  república.
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Colocam  todo  um  projeto  de  governo  do  Estado  à  mercê  desse  projeto  político

unilateral,  pessoal  e  infeliz.  Nosso  governador  está  amarrado  e  não  consegue

implementar políticas em Minas Gerais. As pesquisas mostram dados e estão aí.

Nesta semana há uma pesquisa novíssima mostrando claramente que tudo isso

que  vem  sendo  adotado  em  Minas  Gerais  não  tem  nenhum  reflexo  na  vida  do

cidadão.  Este  tem  percebido  o  crescimento  do  País,  as  políticas  sociais,  os

investimentos do governo federal e sabe claramente que projeto importa a ele, que

projeto quer que continue no País. Com certeza, ele quer que Minas, em consonância

com o governo federal, tenha também a oportunidade de crescer, desenvolver-se e

transferir  renda.  Esse  projeto  político  que  se  iniciou  em  2003,  com  o  nosso  ex-

presidente  Lula,  vem  avançando  com  a  presidente  Dilma.  Os  mineiros  estão

conscientes, sonhando e gritando para cada canto de Minas que querem também

esse desenvolvimento para o Estado. Queremos estar ao lado de Fernando Pimentel,

hoje ministro e ex-prefeito de Belo Horizonte, e que Minas possa ter a experiência

que mudou o Brasil. Queremos ajudar a mudar Minas Gerais. Então, Sr. Presidente,

não  tenho  dúvidas  de  que  os  mineiros  estão  acompanhando  tudo  que  estamos

vivendo.  Minas  vive  uma  calamidade  nas  prefeituras,  nas  transferências  de

responsabilidade e nos problemas de segurança pública. Esperamos que cada canto

dos municípios  do Estado possa ser atendido com a grande mudança que Minas

espera: eleger um novo governo, eleger um novo projeto em consonância com projeto

nacional,  que hoje é aprovado em todo o Brasil; e isso não é diferente em Minas

Gerais.

Infelizmente, Sr. Presidente, esta Casa não quer aprofundar o debate sobre essas

calamidades que nos indignam ainda mais, não só ferindo os direitos dos nossos

servidores,  na  calada  da  noite,  aprovando  um  projeto  sem  discussão,  fazendo

prevalecer  o  desejo  e  o  projeto  pessoal,  não  do  governo,  mas  apenas  de  uma

pessoa, não discutindo a fundo o que Minas precisa.

Questões de Ordem

O deputado Ulysses Gomes - Como ainda tenho mais um tempo, Sr. Presidente, e

vejo que nesta Casa, infelizmente, não temos quórum...

O deputado Duarte Bechir - Ulysses, Ulysses, Ulysses...
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O deputado Ulysses Gomes - Só um minuto, deputado. Infelizmente, não temos

quórum...

O deputado Paulo Guedes - Vamos pedir para encerrar, por favor.

O deputado Ulysses Gomes - Pediria o encerramento, de plano, Sr. Presidente.

O deputado Duarte Bechir - Recomposição.

O deputado Ulysses Gomes - Porque, infelizmente, neste momento não temos a

quantidade necessária para continuar o discurso. Então, solicito que meu tempo seja

paralisado  para  que,  em  outro  momento,  possamos  continuar.  Peço,  então,  o

encerramento, de plano, da reunião.

Não, eu pedi para parar meu tempo 30 segundos atrás.

O presidente (deputado Bosco) - Deputado, V. Exa. pediu a recomposição dentro de

seu tempo, então vamos contar dentro desse tempo a recomposição do quórum, e

solicito ao deputado Duarte Bechir que a faça.

O deputado Ulysses Gomes - Não, eu pedi o encerramento, de plano.

O deputado Paulo Guedes - Não pediu recomposição, não.

O deputado Ulysses Gomes - Não pedi recomposição, não, Sr.Presidente.

O deputado Paulo Guedes - Encerramento, de plano.

O deputado Ulysses Gomes - Sr. Presidente, encerramento, de plano. Fui muito

claro. Não há nenhum deputado na Casa, apenas cerca de 8 ou 10 deputados, então

é visível a falta de quórum. Peço o encerramento, de plano, da reunião. Meu tempo

era 1 minuto e 10 segundos.

O  deputado  Duarte  Bechir  -  Recomposição  de  quórum,  Sr.  Presidente.  É

regimental.

O presidente - De acordo com o Regimento Interno, art. 163, apartes e questões de

ordem consentidos pelo orador e os incidentes por ele suscitados serão computados

no  prazo  de  que  dispuser  para  pronunciamento.  Portanto,  de  acordo  com  o

Regimento  Interno  e  por  solicitação  do  deputado  Duarte  Bechir,  vamos  fazer  a

recomposição de quórum. Fica, então, esgotado o tempo do deputado Ulysses. Com

a palavra, para recomposição de quórum...

O deputado Ulysses Gomes - Sr. Presidente, pela ordem. Restavam 1 minuto e 10

segundos.  Solicitei  o  encerramento,  de  plano.  Se  outro  deputado  pediu,  é  outra
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questão. Eu pedi o encerramento. Meu tempo estava em 1 minuto e 10 segundos.

O deputado Paulo Guedes - Eu queria saber, porque várias vezes aqui, só uma

questão de ordem, Sr. Presidente...

O  deputado  Ulysses  Gomes  -  Aí,  o  deputado  deixou  meu  tempo  correr,  para

encaminhar...

O deputado Paulo Guedes - Quando se pede encerramento, de plano, eu peço a

contagem,  e não sou atendido.  Isso  fica a  critério  do presidente  ou  é  uma regra

regimental? Porque já aconteceu, outras vezes, de o deputado pedir encerramento,

de  plano,  e  eu,  em  seguida,  pedir  recontagem,  e  não  ser  atendido.  Portanto,  o

deputado agora pediu o encerramento, de plano.

O presidente - Deputado, de acordo com o Regimento Interno e por determinação

da presidência, faremos a recontagem de quórum, a verificação de quórum.

O  deputado  Paulo  Guedes  -  V.  Exa.  não  me  explicou.  Estou  perguntando.  A

assessoria  poderia  informar-se,  então.  Fiz  uma questão de  ordem.  Já  aconteceu

várias vezes, aliás, até com o deputado Bechir: eu estava inscrito para falar no pinga-

fogo,  e  ele  pediu  o encerramento,  de plano,  da  reunião.  O presidente atendeu e

encerrou. Mesmo eu pedindo a recomposição de quórum, não fui atendido. Quero

saber  da  assessoria  se  esse critério  é  determinação  do presidente.  O  que  diz  o

Regimento Interno?

O presidente - Deputado Paulo Guedes, cabe ao presidente interpretar o Regimento

Interno. O deputado Ulysses pediu o encerramento, de plano. Ao mesmo tempo, o

deputado Duarte Bechir  pediu a recomposição.  Portanto,  é regimental.  De acordo

com a presidência, vamos fazer a recomposição. Solicito ao secretário que proceda à

chamada das deputadas e dos deputados para a recomposição de quórum.

O secretário (deputado Duarte Bechir) - (- Faz a chamada.)

O presidente - Responderam à chamada 14 deputados. Portanto, não há quórum

para votação nem para a continuação dos trabalhos. A Presidência torna sem efeito a

votação do requerimento.

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
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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.

ATA DA 35ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 20/11/2013

Presidência do Deputado Hely Tarqüínio

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata; discurso do deputado Rogério

Correia; aprovação - Questão de Ordem - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os deputados e as deputadas:

Hely Tarqüínio - Adelmo Carneiro Leão - Neider Moreira - Antônio Genaro - Antonio

Lerin - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão - Braulio Braz - Carlos Mosconi - Celinho do

Sinttrocel  -  Dalmo Ribeiro  Silva  -  Duarte  Bechir  -  Fábio  Cherem  -  Fred  Costa  -

Glaycon Franco - Hélio Gomes - João Leite - Juninho Araújo - Lafayette de Andrada -

Leonardo Moreira - Leonídio Bouças - Liza Prado - Luiz Humberto Carneiro - Luzia

Ferreira - Mário Henrique Caixa - Marques Abreu - Neilando Pimenta - Paulo Guedes

- Pinduca Ferreira - Rogério Correia - Rômulo Viegas - Sebastião Costa - Vanderlei

Miranda.

Abertura

O presidente (deputado Hely Tarqüínio) - Às 20h1min, 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 - Com a palavra, para discutir a ata, o deputado Rogério Correia.

O deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, escutei atentamente a leitura desta

ata, muito bem-feita pelo deputado Neider Moreira e cuja redação é excelente. Uma
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leitura  de primeira  qualidade do nosso Neider,  com sua voz de  locutor  esportivo.

Contudo, deputado Neider, essa ata tem um problema crônico, pois nela não ouvi

nenhuma referência a um projeto de lei dos professores que votamos. Ao terminar a

votação do projeto, em 1º turno, estávamos na expectativa de aprová-lo em 2º turno.

Trata-se  daquele  projeto  que  reajusta  em  apenas  5%  os  professores  e  cujas

emendas,  ontem, não foram aceitas.  Agora fiquei  ciente -  e gostaria  de  saber  se

consta da ata - que foi apresentado um substitutivo ao projeto dos professores, em 2º

turno, na Comissão de Fiscalização Financeira. Prestei bastante atenção à leitura da

ata para verificar se, ao se referir ao projeto dos professores, havia algum anúncio de

alteração, em 2º turno. Percebi que não havia nenhum anúncio referente a isso, o que

novamente me coloca em contraposição à forma como o governo e a sua base estão

tratando a oposição e, nesse caso, mais uma vez, os professores, não cumprindo os

acordos feitos. Não se trata de, nesta tarde, ter sido aprovado o projeto em 2º turno,

incluindo-se, novamente, uma emenda de 2º turno. Agora, pelo menos, a emenda foi

apresentada na comissão, e não de última hora, por um único deputado. Mas termina

com mais um direito dos professores: de os mais antigos na escola, aqueles que têm

25 anos de serviços prestados, ficarem fora da escola para completar a idade para

aposentadoria.  Pois  hoje  à  tarde  foi  apresentado  um  substitutivo,  e  nele  vem

novamente  a  retirada  dessa  garantia  dos  professores  mais  idosos.  Portanto,

novamente os professores mais antigos são penalizados com um corte de direitos

num projeto de lei, que versava sobre os 5% e cujas emendas que apresentamos em

1º turno, debatemos, etc., foram derrotadas ontem. Agora, no 2º turno, apresenta-se

uma emenda que está em outro projeto de lei. Portanto, aquilo que reclamamos estar

acontecendo com o fundo de previdência - terminaram com o direito de plebiscito dos

servidores  e  o  fizeram  numa  emenda  de  2º  turno,  de  forma  sorrateira  -,  agora,

embora  de  forma não  tão  perversa,  também  acontece  nesse  caso:  não  se  dá  a

chance de discutir a emenda no 1º turno, como foi feito com todas as outras. Insere-

se  uma emenda que retira  direitos.  Emenda que garante  direito  aos professores,

ninguém do governo apresentou no 2° turno. Apresentam apenas emendas que tiram

direitos. Então amanhã estará em pauta a votação, em 2º turno, desse projeto dos

professores. Quero fazer esse anúncio para que os deputados me ajudem. Se não
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aprovarmos o projeto amanhã, da forma que o governo quer, isto é, retirando esse

direito das professoras, o governo disse que não pagará aos professores o aumento

de 5%. Para pagar os 5%, terá de ser retirado um direito das professoras, novamente.

É  impressionante.  Parece  castigo.  Parece  que  o  governo  quer  que  as  suas

professoras e as trabalhadoras da educação tenham sempre um castigo. Haverá um

mísero 5% de aumento, e ainda vão perder um direito. Se não perderem o direito, o

governo não deixa aprovar e não paga neste mês. E ainda querem colocar a culpa

nos  deputados.  Se  os  deputados  permitirem  que  isso  seja  votado  amanhã,  não

cortando  o  direito  das  professoras,  não  haverá  o  pagamento  das  professoras.  É

lamentável mais essa atitude da base do governo. Gostaria de deixar isso registrado.

Aliás, não vi nada disso constando na ata. Peço a V. Exa. que coloque isso, como

questão de ordem, na ata a ser lida amanhã, para que comecemos a reunião já com

essa preocupação. Quem sabe até lá o deputado Lafayette de Andrada, autor desse

substitutivo, com a cabeça no travesseiro, lembre-se das professoras e da mãe do

deputado  João  Leite,  que  está  nos  assistindo  pela  TV  Assembleia.  O  deputado

Lafayette de Andrada vai pensar nisso e ver que realmente não se pode tirar um

direito  das professoras mediante  um projeto  de lei  que vai  conceder  5%.  Ele vai

pensar nisso e quem sabe conseguir ter um novo posicionamento amanhã e retirar

essa  emenda.  Queremos  que  o  deputado  Lafayette  de  Andrada  durma  com  a

consciência tranquila para amanhã nos dar a boa notícia de que não vai apresentar

uma emenda retirando direitos de professores. Muito obrigado.

O presidente - Com a palavra, o 2º-secretário, para prestar esclarecimentos sobre a

ata.

O secretário - A título de esclarecimento, deputado Rogério Correia, na ata consta o

encaminhamento feito por meio da Mensagem nº 569/2013, da emenda ao Projeto de

Lei nº 4.647/2013, do governador do Estado.

O presidente - Não havendo retificação a ser feita, dou a ata por aprovada.

Questão de Ordem

O deputado Rogério Correia - Presidente, não havendo quórum para a continuidade

dos trabalhos, peço o encerramento de plano da reunião.
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Encerramento

O presidente - A presidência  verifica, de plano, a inexistência de quórum para a

continuação  dos  trabalhos  e  encerra  a  reunião,  convocando  as  deputadas  e  os

deputados para a extraordinária de amanhã, dia 21, 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 36ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 21/11/2013

Presidência dos Deputados Ivair Nogueira, Duarte Bechir e Antonio Lerin

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

Fase:  Suspensão  e  Reabertura  da  Reunião  -  2ª  Fase:  Registro  de  Presença  -

Discussão e Votação de Proposições: Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei  nº

3.874/2013; discursos dos deputados Rogério Correia, Sávio Souza Cruz e Adelmo

Carneiro  Leão,  da  deputada  Maria  Tereza  Lara  e  do  deputado  Arlen  Santiago;

Questão de Ordem; chamada para recomposição do número regimental; inexistência

de quórum para votação - Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 4.647/2013;

Questão  de  Ordem;  discurso  do  deputado  Rogério  Correia;  Questão  de  Ordem;

inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos - Palavras do Presidente -

Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os deputados e as deputadas:

Ivair Nogueira - Adelmo Carneiro Leão - Adalclever Lopes - Almir Paraca - André

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

Antonio Lerin - Arlen Santiago -  Bonifácio Mourão - Bosco -  Braulio Braz - Carlos

Henrique - Carlos Mosconi - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Duarte Bechir -

Durval Ângelo - Fabiano Tolentino - Fábio Cherem - Fred Costa - Gilberto Abramo -

Glaycon Franco - Inácio Franco - Jayro Lessa - Juninho Araújo - Lafayette de Andrada

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

Mário Henrique Caixa - Marques Abreu - Neilando Pimenta - Paulo Guedes - Pinduca
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Ferreira - Pompílio Canavez - Rogério Correia - Rômulo Viegas - Sávio Souza Cruz -

Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite - Tony Carlos - Vanderlei Miranda - Zé Maia.

Abertura

O presidente (deputado Ivair Nogueira) - Às 9h10min, a lista de comparecimento

registra a existência de número regimental. Declaro aberta a reunião. Sob a proteção

de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra,

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

1ª Parte

Ata

- O deputado Dalmo Ribeiro Silva, 2º-secretário ad hoc, procede à leitura da ata da

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

O 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.

Suspensão da Reunião

O  presidente  -  A  presidência  vai  suspender  a  reunião  por  45  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.

2ª Fase

O presidente -  Não havendo matéria a ser apreciada na 1ª Fase, a presidência

passa à 2ª Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação da matéria constante

na pauta.

Registro de Presença

O presidente - A presidência registra a presença, nas galerias, de alunos do 5º ano

do Ensino Fundamental do Colégio Cristão Crescer, do Bairro Candelária. Obrigado

pela presença de vocês.
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Discussão e Votação de Proposições

O  presidente  -  Votação,  em  2º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  3.874/2013,  do

governador do Estado, que dispõe sobre o processo de designação, a avaliação de

desempenho específica  e  o  prêmio  de  produtividade  de  vigilância  em saúde das

autoridades sanitárias de vigilância em saúde no âmbito da Secretaria de Estado de

Saúde e altera a Lei nº 15.474, de 28/1/2005. A Comissão de Fiscalização Financeira

opina pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 1, que apresenta, ao

vencido em 1º turno. No decorrer da discussão, foram apresentadas ao projeto duas

emendas,  que  receberam  os  nºs  1  e  2  e  serão  submetidas  a  votação

independentemente  de  parecer.  Com  a  palavra,  para  encaminhar  a  votação,  o

deputado Rogério Correia.

O  deputado  Rogério  Correia*  -  Sr.  Presidente,  gostaria  de  encaminhar

favoravelmente a votação em 2º turno desse projeto de lei que propõe reajustar os

salários dos servidores da saúde, por meio da avaliação de desempenho e do prêmio

de produtividade de vigilância em saúde das  autoridades sanitárias  no âmbito da

Secretaria de Estado de Saúde.

Esse projeto já está em tramitação em 2º turno, e a nossa posição, a minha posição

e  a  posição  da  Bancada  do  PT  e  do  Bloco  Minas  sem  Censura,  é  favorável  à

aprovação dele. Estamos encaminhado pela aprovação.

Gostaria de dizer à base do governo, aos nossos pares e também aos servidores

públicos que outros três projetos se encontram na pauta. O primeiro deles diz respeito

ao  reajuste  do  salário  dos  professores,  de  5%;  o  segundo  projeto  cria  a  lei

complementar  da  previdência;  e  o  terceiro  projeto  extingue  com  o  fundo  de

previdência. Aliás, hoje os servidores do Poder Judiciário aqui vieram, por intermédio

do Serjusmig, para protestar contra dois projetos. Vieram protestar contra os PLCs

nºs 53 e 54, que estão tramitando rapidamente na Assembleia Legislativa. Além de

criarem uma previdência  complementar  não debatida  com os  servidores públicos,

ainda surrupiam o dinheiro do Funpemg, que é um fundo de R$3.500.000.000,00,

porque o governo pretende tapar o buraco da falência do Estado e do choque de

gestão.

O referido projeto já está em tramitação e em discussão. Hoje é o último dia de



1729
____________________________________________________________________________

discussão do projeto, e o governo certamente tentará votá-lo na semana que vem.

Apresentamos emendas a esses dois projetos para ganhar tempo, porque assim eles

não poderão ser votados hoje, já que terão de ir para a comissão. Mas quero alertar

os servidores de que o ritmo do governo para a aprovação desse projeto é alucinante.

Sr.  presidente, coisas estranhas acontecem na Assembleia Legislativa no fim do

ano. A nossa assessoria está fazendo um curso rápido, daqueles de emergência, do

tipo a distância, para caçar fantasmas. No fim do ano, aparece tudo quanto é bicho

esquisito na Assembleia Legislativa, como o espírito do Ben Johnson. O homem está

vivo,  e  o  espírito  dele  já  ronda  a  Casa.  É  rápido  e  viciado.  Eles  também  até  já

extinguiram a necessidade do plebiscito para acabar com o Funpemg. E agora veio a

emenda Ben Johnson, rápida e viciada.

Agora, no projeto dos professores, ontem à tarde, deputado André Quintão, eles

incluíram o fim daquela garantia que a professora tem quando está velha. Após 25

anos de serviço, já esperando a aposentadoria, ela tem o direito de ficar fora da sala

de aula, isto é, a prerrogativa de trabalhar na biblioteca ou na secretaria para esperar

o momento de sua aposentadoria. Isso porque, muitas vezes, ela já está cansada,

desgastada. Entretanto, agora o governo também retirou delas esse direito, por meio

de uma emenda de 2º turno apresentada ontem. É mais uma maldade contra as

professoras,  que foi incluída no segundo projeto. A nossa assessoria precisa ficar

atenta e fazer cursos para caçar fantasmas na Assembleia. No fim de ano aparece de

tudo: saci-pererê e mula sem cabeça. Coisas assombrosas e terríveis acontecem na

Assembleia Legislativa no final do ano, sempre contra os mais pobres e contra os

servidores públicos, e agora novamente contra as professoras. O que estou dizendo

apareceu nesse segundo projeto.

Solicito à base do governo que aprove apenas o substitutivo na forma como ficou

acordado no 1º turno, e não com essa emenda que arrumaram no 2º turno. Não será

possível  votarmos  o  projeto  dessa  forma.  Haverá  necessidade  de  iniciarmos  um

processo de debate, de discussão com o governo, após a votação do referido projeto.

Tomara que tenhamos pelo menos os 39 votos, mas já estou avisando que foi feita

essa  maldade  contra  os  professores  no  Projeto  nº  4.647.  As  emendas  que

apresentamos foram todas derrotadas. A emenda que permitiria às professoras se
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alimentarem nas escolas tomou bomba. A professora vai continuar sem poder usufruir

da  alimentação que os  alunos  têm dentro  das  escolas.  Isso  continua proibido.  A

carreira continua congelada, e o reajuste dos professores continua inferior ao reajuste

nacional do piso, porque a emenda também foi derrotada.

Todas as emendas para fazer a opção pelo piso e não pelo subsídio, ou “suicídio”,

como  ficou  conhecida  a  forma  de  pagamento  do  magistério,  também  foram

derrotadas. Tudo isso foi derrotado, e agora, para a nossa surpresa, aparece uma

emenda de 2o turno retirando da professora o direito a cumprir, depois de 25 anos de

serviço, o tempo que lhe resta de idade fora da sala de aula, mas dentro da escola.

Agora querem retirar isso, sem combinar nada com os professores, sem avisar ao

sindicato e sem nos avisar. Então é mais uma emenda fantasma que aparece nesse

espectro que ronda a Assembleia Legislativa no fim do ano. É preciso ter cuidado.

Servidores que nos visitam, tomem cuidado na Assembleia Legislativa. Olhem pelos

cantos, pois pode ser que vislumbrem uma mula sem cabeça, um saci-pererê, um

fantasma, um mal agouro. Coloquem sal grosso, tragam as coisas para cá no fim do

ano e cuidado com o dinheiro da previdência. Já está também anunciado que, nesse

espectro de fantasmas que nos ronda no fim do ano, o governo quer assaltar agora

os cofres do Funpemg. São R$3.500.000.000,00 que o governo quer subtrair para

cobrir os déficits do maldito choque de gestão, que quebrou Minas Gerais.

Ontem li aqui cartas das escolas técnicas pedindo socorro, porque o governo não

paga aquele projeto PEP, o programa de profissionalização de alunos. O governo

contratou  as  escolas,  mas não tem o  dinheiro  para lhes pagar.  As escolas  estão

falindo, quebrando e pedindo pelo amor de Deus para ver se o governo arruma os

recursos a fim de fazer o pagamento.

Outro dia li também que a Secretaria de Fazenda não tem cafezinho, que a licitação

ficará para janeiro, porque não há recursos. Os policiais militares, nas delegacias e na

Polícia Militar, estão sem papel higiênico, para não falar do cafezinho. Ou compram

por lá eles mesmos ou ficam sem papel higiênico nas delegacias de polícia. Este é o

quadro que encontramos no Estado de Minas Gerais: falência completa do choque de

gestão. Vão tirar dinheiro dos servidores, dinheiro que tiraram do contracheque dos

servidores para pagar o rombo e esconder do Brasil que Aécio quebrou Minas, como
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se isso fosse possível. Hoje as redes sociais estão aí. Coloquem bastante nas redes

sociais que estão roubando dinheiro do servidor para cobrir o déficit do choque de

gestão que quebrou Minas Gerais. É isso que tentam esconder.

Agora,  no  final  de  ano,  temos  mais  uma  maldade  contra  as  professoras.  É

impressionante. Parece que não tem fim a ira, o ódio que o governo acumulou das

professoras porque elas lutaram. Querem retirar das professoras até o direito de ficar

fora da sala de aula no final da sua carreira, depois de 25 anos dando aula. Elas já

estão  doentes  e  ficarão na biblioteca ou na secretaria  da  escola  cumprindo uma

importante  função.  Mas  não.  Não podem. Devem ser  castigadas.  Elas  não estão

aguentando, mas vão ficar na sala de aula, o que também é ruim para os alunos, que

terão  uma  professora  já  cansada,  esgotada  e  estressada.  Assim,  piora-se

evidentemente  o  nível  de  qualidade  do  ensino.  Contudo,  qualidade  de  ensino  e

qualidade de educação não importam a esse governo, mas sim punir as professoras.

Estas também não puderam receber a anistia, que foi outra emenda derrotada. Sr.

Presidente, é lamentável a posição do governador.

Quero terminar fazendo um alerta. Sabem para que é tudo isso? É a teoria que o

governo lançou de rapar o fundo do tacho para gastar o dinheiro do servidor. Raspam

o tacho para não aparecer a falência do Estado. Agora estão com uma manobra para

não dar quórum na Assembleia hoje, a fim de não pagar as professoras os 5% no

mês que vem. Então, este mês as professoras não terão novamente nem os 5% de

aumento, porque a base do governo não dará quórum aqui - e podem apostar nisso -,

exatamente  para  não  pagar  à  professora  5%.  A Renata  Vilhena  e  o  Anastasia

economizarão  5%,  raparão o  tacho para  sustentar  a  farsa  do  maldito  choque  de

gestão, que faliu Minas Gerais. Muito obrigado.

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

Cruz.

O deputado Sávio Souza Cruz* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados,

senhores e senhoras que nos acompanham na galeria e pela TV Assembleia, o Bloco

Minas sem Censura votará favoravelmente a esse projeto que concede, mesmo que

seja em termos  de avaliação de desempenho,  uma possibilidade,  ainda que seja

mínima, de reajuste salarial para os servidores da saúde. Mas não podemos deixar
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de  registrar  uma  preocupação  com  a  sistemática  que  vem  sendo  adotada  pelo

governo do Estado. Quando os reajustes são concedidos - e tem sido repetidas vezes

-  na  modalidade  de  gratificação  de  produção,  de  produtividade,  o  que  se  acaba

fazendo, por extensão, é um odioso congelamento dos salários dos aposentados.

De 2003 para cá, o governo Aécio Neves rompeu uma tradição histórica de rígido

atrelamento salarial dos ativos com os inativos. A sistemática dos pagamentos dos

prêmios de  produtividade adotada pelo  governo do Estado de 2003 para cá  tem

deixado  os  aposentados  sempre,  repetidas  vezes,  como  disse,  sem  qualquer

reajuste. Mais uma vez, vem um projeto nessa linha. Portanto, mais uma vez cria-se

uma  defasagem  salarial  de  uma  categoria  com  seus  aposentados,  o  que  é

absolutamente preocupante.

O deputado Rogério Correia fazia aqui um manifesto sobre sua preocupação com

os espíritos que tomam conta desta Casa todo final de ano. E os espíritos que tomam

conta deste Plenário e desta Casa no final do ano são de fato preocupantes. Muitos

dos projetos de lei têm chegado aqui como emendas ilegais, em segundo turno, sem

acordo  de  líderes.  Muitos  deles  chegam  como  substitutivos  de  15  páginas  em

projetos de dois artigos. Eles poderiam ser enquadrados, até o momento, em duas

categorias.  Uma  delas  seria  a  dos  projetos  rapa-tacho,  como  disse  o  deputado

Rogério Correia. O rapa-tacho significa que a farsa do choque de gestão não pode

ser desmascarada antes das eleições de outubro, para não prejudicar a campanha do

senador  Aécio.  Então,  de  2003 para  cá,  em média,  para  manter  a mentira,  para

manter  a  propaganda,  para  manter  a  farsa,  o  Estado  contraiu  cerca  de

R$2.000.000.000,00  de  empréstimos  anualmente.  Isso,  somado  ao  crescimento

vegetativo  da  dívida  fundada,  levou  Minas  Gerais  à  condição  de  vanguarda,  de

liderança, como o mais endividado estado da Federação. E, esgotada a capacidade

de  endividamento  de  Minas  Gerais  pelo  frenético  endividamento  promovido  pelo

senador Aécio Neves, no afã de manter firme o único projeto do governo de Minas

desde 2003, que é sua candidatura, esgotou-se essa capacidade.

E  agora,  como  disse  o  deputado  Rogério,  não  tem  cafezinho,  não  tem  papel

higiênico.  Hoje,  os  prefeitos  têm  de  custear  o  IMA,  a  Emater,  o  Igam,  o  IEF,  o

transporte escolar, o combustível da polícia, senão tudo, porque a propaganda não
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pode parar. Essa é sagrada. A propaganda é prioritária. Tirar dinheiro da D. Andréa

Neves, a nossa Goebbels das Alterosas, para fazer campanha do Aécio? Isso nunca.

Corta professor, corta saúde, corta segurança, mas propaganda da Andréa não pode

cortar. Essa, não. E agora, não tendo de onde tirar, o governo mandou os Projetos de

Lei Complementar nºs 53 e 54 e uma PEC. É curioso que, para serem minimamente

constitucionais, os projetos dependem da aprovação da PEC. E embora a PEC ainda

não  esteja  tramitando  direito,  os  projetos  já  ganharam  parecer  pela

constitucionalidade, considerando a mudança futura da Constituição. O governo de

agora  inventou,  aqui  na  Assembleia,  a  constitucionalidade  futura.  Já  previu  que

haverá mudança, e, portanto, os projetos são constitucionais. E o projeto que funde o

Funpemg com o Funfip não é outra coisa. O termo pode ser duro, pode ser forte, mas

não há outro. Isso é bater a carteira do servidor, é pegar R$3.500.000.000,00 que,

desde 2002, os servidores acumulam em um fundo que tem base contributiva, que

tem lógica atuarial para custear no futuro as aposentadorias de quem ingressou no

serviço público estadual a partir de 2002.

Vai jogar em um fundo que é meramente financeiro, contábil, em bom português,

um buraco negro, e então, desonerar o governo de ter que aportar mensalmente os

R$600.000.000,00, aproximadamente, para fazer frente aos compromissos do Funfip

e às aposentadorias de quem ingressou no serviço público estadual antes de 2002. É

o fim da picada. É por isso que expliquei ao deputado Rogério Correia a necessidade

do trâmite Ben Johnson, rápido e viciado. O rito de bater a carteira tem de ser feito de

forma  rápida.  Um  batedor  de  carteira  não  avisa  à  sua  vítima:  “Vou  bater  a  sua

carteira.”, porque, se fizer isso, a pessoa reage, mete a mão no bolso, reage contra

ele e chama a polícia. Ou seja, precisam agir rapidamente para que o servidor, que

está tendo a sua carteira batida, não reaja. Então, na modalidade rapa-tacho, estão

os Projetos de Lei nº 53 e 54; e, pasmem, outro projeto - aliás, os ambientalistas e

todo o movimento ambientalista de Minas Gerais chamam a atenção da Maria Dalce -

que  o  governo  mandou,  autorizando  rapar  o  tacho  do  Fhidro,  o  fundo  que  foi

constituído  para  dar  suporte  às  ações  de  preservação  ambiental  nas  bacias

hidrográficas e que agora o governo também quer rapar para tapar os seus buracos e

manter  a  farsa  da  normalidade funcional  do  Estado  de  Minas  pelo  menos  até  a
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eleição do senador Aécio.

O recurso da preservação ambiental das bacias, o Fhidro, também vai na lógica dos

projetos rapa-tacho. Mas há outra modalidade de projeto, os projetos queima-arquivo,

como, por exemplo, para extinguir o Iter. Com a extinção do Iter, aquele órgão de

saúde em que um secretário não sei se saiu algemado, preso, o assunto sumiu da

imprensa e agora os arquivos vão ser extintos, vão ser queimados.  Também será

extinta  a  estratégica  Secretaria  Estratégica  de  Planejamento  Estratégico  e  de

Assuntos Estratégicos, que esse governo, estrategicamente, criou por lei delegada no

começo do seu mandato dizendo que ela era fundamental. E os assuntos que por lá

passaram  são,  de  fato,  estratégicos  e  merecem  ser  queimados.  Por  exemplo,  a

contratação, sem licitação, do Sr.  Gustavo Penna por R$18.000.000,00, a PPP do

Mineirão. Então, agora, assuntos dessa natureza serão queimados com a extinção da

estratégica  Secretaria  Estratégica  de  Planejamento  Estratégico  e  de  Assuntos

Estratégicos. Outro órgão que também é muito estratégico e que será extinto, foi

aquele  criado para contratar  o  Sr.  Fuad Noman.  Agora,  vão queimar  o arquivo  e

extingui-lo. Então, rapam o tacho e queimam o arquivo.

Mas existe uma nova modalidade, que é um projeto que mandaram para legalizar a

ilegalidade.  Recentemente,  um  superintendente  da  Fazenda,  que  foi  demitido

rapidamente depois de uma denúncia do jornal, se não me engano, Hoje em Dia, de

que  fazia  lobby para  um  regime especial  de  tributação até  para  quem  não  tinha

certidão negativa de quitação tributária. Agora, mandaram um projeto como emenda a

um projeto do deputado Lafayette de Andrada, legalizando o ilegal. Quer dizer, tudo o

que foi feito ilegalmente fica para trás, legalizado e autorizado para a frente. Assim,

legaliza-se  tudo  o  que foi  feito  de  ilegal.  Então,  agora  é  a  operação  rapa-tacho,

queima-arquivo  e  solta  quem  cometeu  ilegalidade,  porque  esse  processo  está

correndo,  não  há  como  contestar  que  foram  concedidos  regimes  especiais  de

tributação a quem não tinha certidão de quitação tributária, contrariando dispositivo

expresso da legislação. E, agora, se quer legalizar o que foi feito de forma ilegal. É

isso que está rondando. São esses os espíritos. Como temos aqui bispos e pastores,

é preciso fazer um exorcismo coletivo para espantar o espírito de Anastasia, o espírito

de Aécio. Que eles saiam deste Plenário, em nome de Jesus, porque o servidor de
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Minas não aguenta mais tanta maldade, tanta crueldade e, agora, até a extinção da

emenda  de 2º  turno  do pé-na-cova.  Ninguém  aguenta  mais.  Professor  não pode

comer, não tem reajuste, não tem sonho, não tem anistia e agora não podem nem

morrer em paz. Têm que virar espírito. Vão virar Zumbi, porque o senador precisa que

se faça isso para manter a farsa da campanha, o teatro da normalidade, o choque de

gestão.  Ninguém aguenta mais, presidente. Vamos espantar esses espíritos deste

Plenário.

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

Carneiro Leão.

O deputado Adelmo Carneiro Leão* -  Gostaria de saudar as trabalhadoras e os

trabalhadores  de  Minas  Gerais,  especialmente  os  que  estão  presentes,  os

telespectadores  da  TV  Assembleia,  as  deputadas  e  os  deputados  presentes,  os

nossos colaboradores, servidores da Assembleia de Minas. Presidente, em primeiro

lugar,  tratando da emenda que torna  obrigatória  a  permanência de  professoras e

professores nas salas de aula após 25 anos de trabalho, considerando que elas e

eles têm de atingir uma idade mínima, uma idade limite para efeito de aposentadoria,

e que, se a idade não coincidir com o tempo de serviço prestado, é necessária a

continuidade do trabalho, entendo que, em vez de tornar obrigatória a permanência

deles  em  sala  de  aula,  poderia  ser  criado  um  incentivo  a  essa  permanência  de

professoras e professores.

Deputada Maria Tereza Lara, após 25 anos de trabalho, sabendo-se que adquirindo

o  tempo  de  aposentadoria  esse  seria  o  limite,  que,  no  caso  do  afastamento  do

professor  da  sala  de  aula,  seria  necessário  contratar  um  novo  professor  -  mais

oneroso  para  o  Estado  -,  seria  de  bom-tom,  seria  justo,  seria  possível  que  as

professoras  e  os  professores,  após  25  anos  de  trabalho,  pudessem  receber  um

incentivo pecuniário. Associado ao fato de que o professor, tendo condições, tendo

disposição,  tendo  o  dever  de  continuar  como servidor  público  em  função  de  seu

tempo  ou  de  sua  idade,  por  que  não  oferecer  um  estímulo  pecuniário  a  esses

profissionais? Por exemplo, mais 10%, mais 15%, mais 20%, mais 30%? O governo

não se dispõe a fazer isso, não se obriga a fazer isso. É um governo que até hoje não

está cumprindo o mínimo constitucional. Então, ele não só pode, mas também deve
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colocar mais recursos. O maior investimento que pode ser feito é no setor de recursos

humanos. Isso seria possível. Essa seria uma boa emenda, mas o governo não se

digna a apresentá-la, para que seja votada nesta Casa.

Nesse contexto, nesse sentido, entendemos que é necessário avançar para garantir

os professores nas salas de aula, estimulá-los. E mais: investir pelo menos o mínimo

constitucional. Assim, haveria condições adequadas para que a educação pudesse

prosperar e desenvolver-se com a maior eficiência e a maior efetividade possível.

Quero  tratar  também  da  questão  previdenciária.  Quando  contratamos  alguém,

quando  um  estado  ou  uma empresa  contrata  alguém,  o  salário  dessa  pessoa  é

constituído por partes, ou seja, a remuneração que ela leva para casa é uma. A outra

parte do salário fica como fator de investimento previdenciário. Esse fator é tratado

em  cálculos  matemáticos  muito  precisos,  muito  específicos.  Poderíamos  avançar

nesse  sentido.  Em  algumas  discussões  e  debates,  foi  dito  que  os  servidores

vinculados ao Funfip não contribuíam para o Estado. Os servidores públicos sempre

contribuíram. O Estado sempre teve obrigação, dever constitucional de reservar uma

parte dos recursos de remuneração para garantir  o fundo previdenciário,  que hoje

está liso, está limpo, está sem nada, está deficitário.

Não é culpa dos servidores, é responsabilidade absoluta do patrão, do Estado. Não

é possível agora, com esse argumento também, limpar o outro lado, o outro fundo, o

Funpemg. Esse é um fundo de previdência para quem vai se aposentar futuramente.

O  recurso  que  está  no  fundo,  superior  a  R$3.000.000.000,00,  é  absolutamente

necessário para se garantir o futuro. Apropriar-se dele agora para fazer caixa, para

resolver problema do presente é roubar o futuro dos servidores públicos, é suprimir,

comprometer o futuro. Se hoje o Estado está comprometido é porque os governantes

do passado e do passado recente não tiveram o compromisso previdenciário,  não

fizeram a provisão, a previsão, não foram previdentes. Por isso estamos vivendo essa

situação. O governo fez dívidas sucessivamente, continuadamente. Posso dizer hoje

que, se o presente está comprometido, restando quase nada, está-se retirando agora

mais um elemento, um componente do futuro. E o que nos resta para o futuro? Uma

dívida  que  cada  vez  mais  sacrifica  o  Estado.  Se  hoje  o  Estado  não  consegue

sustentar,  manter  o serviço da dívida,  mais grave será a situação daqui  a alguns
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anos. Se projetarmos a dívida de Minas Gerais para 2028, do jeito que está, com as

modificações que ocorreram recentemente no Senado e no Congresso, pelo governo

federal,  alterando alguns referenciais  de  juros,  vamos verificar  que a  situação do

Estado é extremamente grave. Como o Estado que compromete 15%, 20%, 30% das

suas receitas para pagamento de serviço da dívida poderá atender bem ao que é

mais essencial, ao que é permanente, cotidiano, diário? Dalmo, como vamos viver no

Estado com esse grau de comprometimento, com uma dívida para pagar serviços

continuados que hoje compromete 18% ou 20% e amanhã ainda mais, 25%, 30% ou

35% dos  seus  recursos?  Se agora  a  situação  da educação está  ruim,  as  ações

governamentais comprometem ainda mais o futuro. A situação é extremamente grave.

Por isso não podemos permitir que esse processo prospere, facilitando, permitindo ao

governo do Estado utilizar recursos dos servidores estaduais, garantidores do futuro

dos servidores públicos que vão se aposentar, para pagar as contas do presente ou

do passado. Repito, essa situação significa a expropriação do futuro, a negação de

um futuro promissor para todo o povo de Minas Gerais, para os servidores públicos,

que estarão com o seu futuro, com a sua remuneração, a sua aposentadoria, a sua

pensão  comprometidos.  Vão  estar  comprometidos  os  recursos  disponíveis  da

arrecadação do Estado para resolver problemas deste momento.

Sr.  Presidente,  é  possível,  com  emendas,  tratarmos  da  sustentação,  da

manutenção dos professores nas suas atividades cotidianas, depois de contribuírem

generosamente  e  com  sacrifício  para  um  Estado  que  paga  mal,  que  oferece

condições  inadequadas.  Seria  ideal  darmos  a  eles  algo  mais  para  não  serem

substituídos nas salas de aula. É isso o que queremos, é isso o que o Estado pode

fazer. Nesse sentido todos nós podemos estar alinhados e votar juntos. Hoje, do jeito

que está sendo feito, do jeito que a proposta está sendo encaminhada, concluímos

que o que o Estado está fazendo é apenas para manter uma realidade dramática e

insustentável.

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

Lara.

A deputada Maria Tereza Lara - Vou fazer breves considerações, mas não posso

ficar omissa. Os colegas que me antecederam já mencionaram a situação. A proposta



1738
____________________________________________________________________________

do deputado Adelmo Carneiro Leão, sugerindo que os professores pudessem, depois

de 25 anos de magistério, receber uma gratificação para continuar em sala de aula,

acho que é uma ótima ideia, mas teria de ser discutida com a representação, com o

sindicato dos professores. A proposta que está aqui seria afastá-los da sala de aula e

aproveitá-los  em  outras  tarefas.  Acho  que  isso  deveria  ser  construído  com  a

categoria.  De  fato,  os  professores  dão  uma grande  contribuição,  têm  sabedoria,

experiência e poderão ser aproveitados para o bem do ensino. Mas isso teria de ser

construído com a categoria.

Gostaria de frisar outro ponto, presidente em exercício,  deputado Ivair  Nogueira,

meu companheiro de Betim, deputados da Mesa, presidente Duarte Bechir, deputado

Pompílio  Canavez e  o  deputado  que é  pastor  nesta  Casa,  mas é  principalmente

parlamentar.  Queria  falar  sobre  a  questão  da  alimentação  dos  professores.  Fui

diretora de escola durante cinco anos e meio. Não há possibilidade de aceitar que o

professor, o funcionário e a cantineira não possam se alimentar na escola. Estão se

justificando dizendo que a lei federal não permite. A lei federal estabelece recursos

para a merenda dos alunos. A função da legislação federal hoje é essa. Isso não

significa, de forma alguma, que o governo do Estado não possa criar uma condição

de pagar a merenda para os que trabalham na escola. Imaginem em sua casa. Ao

contratar uma cozinheira, não permitirão que ela se alimente. A família se alimenta,

mas  a  cozinheira  não  pode  se  alimentar,  nem  a  cantineira,  nem  a  funcionária.

Qualquer  outro  funcionário  privado  tem  o  cartão-alimentação.  Muitas  vezes,  os

professores trabalham dois turnos, não têm tempo de ir em casa, não têm recursos, o

salário é muito baixo para pagarem alimentação fora. Então, o que acontece? Não se

justifica isso. É uma coisa inaceitável.

Já conversei com o deputado Bosco, deputado Duarte Bechir, sobre a proposta que

não é minha, mas que já foi discutida amplamente na comissão, como V. Exa. sabe.

O deputado Bosco também estava presente. Que a Comissão de Educação, Ciência

e Tecnologia pudesse fazer uma proposta ao PPAG. A proposta seria da comissão,

não de “a”, “b” ou “c”, para que haja recursos para garantir a alimentação na escola

para seus profissionais, para os professores, para a cantineira. Isso é inaceitável. É

uma questão de qualidade, que garante o bom funcionamento dentro da escola. A
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alimentação em torno de uma mesa é bíblica, constrói fraternidade. Ficar discutindo

isso  aqui  é inaceitável.  Proponho que esta Casa,  que a  Comissão de Educação,

Ciência e Tecnologia possa realmente ajudar  a achar  uma saída.  E dizem que o

recurso do Fundeb não garante. Ora, o Fundeb é lei federal. Podemos reivindicar lá?

Podemos. Vamos pedir ao Congresso Nacional aporte de mais recursos. Enquanto

isso, não podemos justificar uma coisa injustificável. Queria ponderar aqui que isso

não fosse uma coisa de debate. Já falei disso com os nobres pares desta Casa. Já

discutimos isso. Todos estão de acordo. Acho que ninguém desta Casa vai ser contra.

Temos de propor soluções, pois há meses discutimos o fato de o professor não poder

alimentar-se na escola. Isso é brincadeira.

Deputado  Fabiano  Tolentino,  em  países  da  Europa,  os  professores  recebem  o

mesmo salário que os médicos. Professor não é pior que médico, sua função é tão

importante quanto a do médico. Em alguns casos, a função do professor é até mais

importante, pois serve como promoção da própria saúde. A pessoa que é educada

sabe se comportar, se alimenta bem e garante uma boa saúde. No Brasil, um médico

ganha no mínimo R$10.000,00, seja do PSF ou de outra função, e o professor ganha

menos de  R$1.000,00.  Não podemos  aceitar  essa  situação.  E,  do  professor  que

recebe  esse  salário,  querem  que  ele  não  tenha  direito  à  alimentação.  Isso  é

brincadeira. Faço um apelo a todos aqui, para que possamos contribuir e solucionar

esse  problema,  entre  outras  questões.  Não  vou  entrar  no  mérito,  pois  já  foram

amplamente debatidas aqui.

Deputado  Fabiano  Tolentino,  por  favor,  preciso  de  uma  informação.  (-  Pausa.)

Temos uma parceria de trabalho com o deputado Fabiano Tolentino, de Divinópolis.

Por isso, estou consultando esse deputado para saber como está a situação desta

discussão no Centro-Oeste de Minas. Já estivemos na Uemg, e os problemas de lá

também são afetos à educação. De fato, eu não poderia deixar de mencionar isso

aqui.

O deputado Gilberto Abramo também estava na Mesa, quando eu os cumprimentei.

Ele é um deputado que, nesta Casa, tem prestado uma grande contribuição neste

debate. Muito obrigada.

O  presidente  -  Com  a  palavra,  para  encaminhar  a  votação,  o  deputado  Arlen
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Santiago.

O deputado Arlen Santiago* - Cumprimento essas jovens crianças que estão vindo

à  Assembleia  hoje.  Com  certeza,  o  destino  do  País  está  nas  mãos  deles.  Sr.

presidente, encaminhamos favoravelmente a esse projeto do governador do Estado e

parabenizo o governador Anastasia por ter  reparado, nesta semana, uma injustiça

muito grande, perpetrada pelo corpo técnico da Controladoria-Geral do Estado. Sem

avisar  o  secretário  de  Estado  de  Saúde,  Antônio  Jorge,  e  ninguém  mais,  a

Controladoria resolveu criar uma punição para um funcionário que há 43 anos devota

seu trabalho ao serviço público, de maneira extremamente competente, coerente e

eficiente. Estou falando aqui do amigo de Minas Gerais, Eustáquio, da Secretaria de

Planejamento, que foi  para a Secretaria  de Saúde com o Pestana e está lá  hoje

chefiando a área de convênios. Ele é extremamente competente, mas a Controladoria

e alguns de seus técnicos, talvez até não muito inteligentes e diligentes, sem querer

aprofundar  na  questão,  promoveram  a  punição  com  uma  suspensão  para  o

Eustáquio. Não concordamos com isso. Vamos até as últimas consequências para

apurar o motivo desse ato contra o Eustáquio, um funcionário-padrão, modelo, que

desenvolve um serviço extremamente competente. Felizmente, o nosso governador

Antonio  Anastasia  já  mandou  publicar  no  Minas  Gerais  a  revogação  dessa

suspensão,  porque  viu,  de  plano,  tratar-se  de  um  absurdo.  Toda  a  Assembleia

Legislativa, todos os prefeitos e secretários de saúde que conhecem a vida do Dr.

Eustáquio sabem que realmente a injustiça, infelizmente, ainda campeia por nosso

Estado.  Queremos  apurar  quais  os  motivos  desse ato  irracional  e  imoral  que foi

perpetrado pela Controladoria-Geral do Estado.

Mas  queremos  dizer  que  o  governador,  quando  ficou  sabendo  desse  fato,

imediatamente mandou publicar a suspensão desse ato imoral cometido contra um

homem - que já poderia ter-se aposentado - de notório saber e grande competência

Por esse motivo tem sido instado a continuar no Estado. Portanto, ao Dr. Eustáquio, a

nossa solidariedade e o nosso reconhecimento por seu grande trabalho, juntamente

com a sua turma, a Ediane, os engenheiros, o Carlos, a Denise, o pessoal da área de

convênios da Secretaria de Saúde, que normalmente fica - principalmente no fim do

ano - sem ganhar hora extra, trabalhando sábado e domingo até o momento em que
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são atendidos, e não deixa a área da saúde perder dinheiro. Essa saúde que tem

recebido um tratamento muito bom por parte do governo do Estado, com programas,

como o ProHosp, Urgência e Emergência, Transporte Sanitário e vários outros que

enchem de orgulho o povo mineiro.

Feito esse registro, encaminhamos favoravelmente, Sr. Presidente.

O presidente - Faço coro com as palavras do deputado Arlen Santiago. Conheço o

grande profissional que é o Eustáquio. Tive o prazer de trabalhar com ele quando

secretário  de  Estado  de  Esportes;  acompanhei  a  sua  gestão  junto  a  diversas

secretarias, e acho que as palavras de V. Exa. vêm retratar a figura de um profissional

exemplar, de um profissional da mais alta competência, com quem também quero me

solidarizar, hipotecando-lhe as mesmas palavras de solidariedade. Que a justiça seja

feita. Deve-se apurar tudo, mas isso já foi feito, e o erro está sendo agora corrigido

pelo governador do Estado.

Questão de Ordem

O deputado Lafayette de Andrada - Estamos em processo de votação do Projeto de

Lei  nº  3.884/2013,  que  dispõe  sobre  o  processo  de  designação,  a  avaliação  de

desempenho específica e o prêmio de produtividade de vigilância em saúde. Esse

projeto é fruto de um acordo do sindicato da área da saúde com o governo de Minas.

O governo encaminhou o projeto à Assembleia, da forma que está, e há consenso

para  a  sua  votação.  Como o  Plenário  não  está  completo,  mas  o  painel  registra

número suficiente para a votação, solicito recomposição de quórum.

O presidente -  É regimental.  Solicito  ao secretário  que proceda à chamada dos

deputados para a recomposição de quórum.

O secretário (deputado Duarte Bechir) - (- Faz a chamada.)

O presidente - Responderam à chamada 28 deputados. Portanto, não há quórum

para votação, mas há para a continuação dos trabalhos.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 4.647/2013, do governador do Estado,

que reajusta o subsídio das carreiras do Grupo de Atividades de Educação Básica e

dá outras providências. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação

do projeto na forma do Substitutivo nº 1, que apresenta, ao vencido em 1º turno.
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Questão de Ordem

O deputado Lafayette de Andrada - Presidente, esse projeto já está em fase de

votação.

O presidente - Deputado Lafayette de Andrada, o projeto está na fase de discussão,

em 2º turno.

O presidente (deputado Duarte Bechir) - Em discussão, o projeto. Com a palavra,

para discutir, o deputado Rogério Correia.

O deputado Rogério Correia* - Antes de começar, concedo um aparte à deputada

Maria Tereza Lara.

A deputada Maria Tereza Lara (em aparte)* - Eu não poderia deixar de mencionar a

importância da presença e do trabalho dos sindicatos presentes, acompanhando e

defendendo os direitos dos trabalhadores, tanto o Serjusmig quanto o Sind-UTE, o

Sind-Saúde, o Sindpol e outros tantos sindicatos. Quero cumprimentá-los por essa

aguerrida luta, que tem que continuar.

O deputado Rogério Correia* - Presidente, trata-se, agora, da discussão do projeto

de lei que reajusta os subsídios das carreiras do Grupo de Atividades de Educação

Básica e dá outras providências. Nós aprovamos esse projeto no 1o turno, com muita

polêmica em torno de emendas, em especial das apresentadas pelo Bloco Minas sem

Censura, mas também por outros deputados de outros blocos, inclusive da base do

governo. Mas as emendas foram, todas elas, rejeitadas, infelizmente. E a rejeição

dessas emendas permitiu que esse projeto ficasse apenas naquilo que o governador

concedeu, que é muito pouco, aos trabalhadores da educação de Minas - um reajuste

de  5%.  Todas  as  demais  emendas  foram  rejeitadas.  Elas  foram  discutidas,

procuramos convencer os deputados e até tivemos votos favoráveis de deputados da

base do governo, porém poucos se sensibilizaram com a argumentação que fizemos.

Fomos  derrotados.  Então,  nenhuma  emenda  apresentada  pelos  sindicatos  foi

aprovada.

Eu me lembro de uma emenda simples, que permitia a uma professora poder se

alimentar na escola, que foi derrotada. A anistia para os que participaram da greve

também  foi  rejeitada.  E  assim  foram sendo  rejeitadas  as  emendas,  uma a  uma.

Agora, o projeto vem a votação em 2º turno, como podem ver os nossos deputados e
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também os  companheiros  do  Serjusmig.  É até  bom que eles  estejam aqui  como

testemunhas, porque tentamos votar o projeto da saúde e não tivemos quórum. Se

tentarmos votar esse projeto da educação também não teremos quórum. Os meus

esforços de discutir são para tentar obter quórum para votação.

Mas isso infelizmente não ocorrerá. Além disso, é bom que os professores saibam

que o  governo utiliza  um projeto  depois  de  aprovado em 1º turno.  Rejeitadas  as

emendas que o sindicato se propôs a fazer, o governo não apresentou emenda e

apresenta uma emenda no 2º turno, retirando o direito dos professores. Não faz a

discussão à luz do dia, no processo normal, que significa apresentar a emenda e ver

se ela tem guarida ou não. Quando se quer fazer as coisas às claras, apresenta-se a

emenda,  como fizemos no 1º  turno,  e  aprecia-se a  emenda com parecer.  Mas o

governo apresentou a emenda no 2º turno, porque é essa a emenda em relação à

qual nossa posição é contrária - já deixamos isso claro. Está no projeto que vai retirar

da  professora  e  do  professor  o  direito  de,  tendo  tempo  de  serviço  para  a

aposentadoria, mas não tendo ainda a idade exigida, cumprir o restante do seu tempo

de serviço na escola, mas não na sala de aula, e sim em outras atividades escolares,

como as da secretaria, da biblioteca e assim por diante. Isso já é uma tradição no

Estado de Minas Gerais,  decorrente de uma lei  antiga, uma lei  muito antiga.  E o

governo agora quer, por meio de emenda de 2º turno, extinguir mais esse direito dos

professores no projeto que era para o reajuste de 5% da categoria. Nunca é demais

lembrar que esse reajuste de 5% é muito menor do que o reajuste que o piso nacional

está recebendo. Essa foi uma artimanha do governo para achatar o subsídio. Aqui

está claro: o governo paga subsídio e não paga piso para os professores, tanto que a

ementa do projeto é reajustar os subsídios das carreiras. A diferença entre subsídio e

piso,  como  sabemos,  é  grande  porque,  no  subsídio,  não  existe  uma  carreira

determinada, como existe no piso. E o reajuste nacional do piso é muito maior do que

o reajuste do subsídio. Então, o salário do professor vem sendo achatado.

Nesse projeto, o governo agora entra com essa emenda de 2º turno, retirando o

que  apelidamos  de  pé  na  cova,  que  é  esse  direito  dos  professores.  Enfim,  é

lamentável não termos quórum para votarmos o projeto. Sabem o que vai acontecer?

O governo não vai  pagar  às professoras no mês de novembro,  e talvez não lhes
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pague em dezembro o reajuste de 5%. Isso faz parte da operação rapar o tacho. São

5% que economizam num mês para tapar os buracos, como está escrito na faixa do

pessoal do Serjusmig. Tapar o buraco do maldito choque de gestão, que quebrou

Minas,  faliu  Minas.  Em fim de festa,  levam tudo:  levam o salgadinho que restou,

levam até os doces. Levam tudo, rapam o tacho, fim de festa. Assim está o governo

de Minas Gerais, que é um governo de fim de festa. Então, tudo é levado, tudo é

rapado.  Os  5%  que  economizaram  às  custas  das  professoras  já  vão  dar  para

despistar  um mês, já vão melhorar a situação para o Brasil  não saber  que Aécio

quebrou Minas. A Andréa já está cuidando da imprensa e agora vão cuidar de arrumar

um dinheiro para tapar o buraco para o pessoal não gritar que Minas está falida. Se

souberem que o choque de gestão faliu Minas, imaginem o resultado disso no ibope

do senador candidato a presidente. Imaginem se o Brasil  souber que ele quebrou

Minas. O que vai acontecer com o senador? Ele já não passa de 14%, estacionou nos

14% e não passa disso.  Aliás,  está diminuindo.  Cada vez que há uma pesquisa,

diminui o percentual do senador. Quando o Brasil descobrir que ele quebrou Minas

com o choque de gestão, o senador vai ficar com o índice negativo, porque a rejeição

vai aumentando. Então, não podem saber, tentam proibir o povo de saber disso. Essa

é a operação rapa-tacho. Rapa o tacho e cala o povo. Rapa o tacho e cala o povo.

Rapa o tacho e cala o povo. É a operação do governador. O governo rapa o tacho, e

a Andrea cala a imprensa para o povo não saber. Rapa o tacho e cala a imprensa.

Rapa o tacho e cala a imprensa. Aí vão, a Andrea Neves e o Anastasia, um rapa o

tacho e o outro cala a imprensa. Tudo isso para proteger o senador.

Fazem tudo isso para proteger o senador, que está lá no Rio de Janeiro, tranquilo,

esperando as coisas, escondendo-se. Por isso, não sobe nas pesquisas. O Estado de

Minas Gerais  está falido.  Seu PIB foi  o  22º no ano passado,  uma vergonha,  um

vexame.  O  segundo  estado  mais  rico  com  o  22º  PIB;  o  segundo  estado  mais

endividado e tetracampeão em desmatamento da mata atlântica.

Minas  avança.  Avança  agora  no  Funpemg;  avança  no  fundo  e  no  dinheiro  do

servidor para rapar o tacho e calar a imprensa. Aí vale o dinheiro do Funpemg. O que

dá mais raiva no servidor é que vai pegar esse dinheiro e fará propaganda de que

está ajudando o servidor. É isso que mata de raiva. Ligamos a televisão e o vemos lá,
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com  a  cara  dura,  falando:  “Minas  avança.  Agora,  estamos  fazendo  uma

aposentadoria melhor para o servidor. Tiramos o dinheiro de um fundo e colocamos

no  outro.  Agora  teremos  um  único  fundo,  um  fundo  maravilhoso  para  todos  os

servidores”. Isso é uma mentira. É um buraco sem fundo. E o dinheiro vai para lá a

fim de tapar a falência do choque de gestão - do maldito choque de gestão - e de

esconder de Minas a falência. Essa é a operação rapa-tacho e cala a imprensa. Rapa

o tacho e cala a imprensa. E o dinheiro do servidor será usado para essa propaganda

mentirosa e enganosa.

E, quando falamos em imprensa, é bom dizer que não estou generalizando. Ontem,

o deputado João Vítor Xavier, em seu discurso, quis me jogar contra a rádio Itatiaia.

Meus amigos de lá sabem que isso não é verdade; tenho o maior respeito pela rádio.

Aliás, ela é uma das poucas que ainda dão algum espaço para nós. É claro que o

espaço maior é para o governo, mas ela dá um espaço para a oposição. A Itatiaia

ainda nos deixa falar e explicar o que está acontecendo. A imprensa escrita está um

vexame, até agora não saiu nenhuma linha sobre o assunto. Apenas na Itatiaia saiu

essa questão do Funpemg outro dia e hoje, com a fala do deputado Sávio Souza

Cruz. Queria deixar aqui esse esclarecimento. A base do governo não é fácil, ainda

quer nos jogar contra os outros. Essa é uma artimanha.

Repito que, até hoje, não saiu uma linha na imprensa escrita sobre o fato de o

governo  estar  acabando  com  o  fundo  dos  servidores,  com  R$3.500.000.000,00,

deixando a previdência sem recursos, o que, no futuro, implicará a falta de garantia

do recurso para o servidor ou a garantia por meio dos recursos do Tesouro, ou seja,

as despesas de custeio com previdência e outros apenas aumentarão, e o recurso

existente não será suficiente para investir em educação, saúde, etc. Aí, o governo

corta na educação, corta na saúde. Esse é o choque de gestão: R$8.000.000.000,00

a menos na saúde e R$8.000.000.000,00 a menos na educação de 2003 até hoje.

São R$16.000.000.000,00 a menos, e quando digo “a menos” quero dizer que são a

menos da obrigação constitucional, já que não se aplicam os 12% na saúde e os 25%

na educação. Esse é o retrato do choque de gestão. E agora estão metendo a mão

nos recursos do Funpemg.

E há outros fundos de que o governo está retirando dinheiro. O Fhidro, para bacias
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hidrográficas, está perdendo 50% na operação rapa-tacho. E outros estão ficando

sem recursos. As professoras ficarão sem o aumento de 5%. No mês que vem, já não

pagarão, pois rapa o tacho. É um dinheirinho que sobra, não é? Neste mês, ele tapa

um buraco. Poderia, pelo menos, pagar àquelas escolas técnicas.

O Programa de Educação Profissional - PEP - é um programa profissionalizante do

Estado. Existem recursos sobrando para o Pronatec nacional, e o governo poderia

aproveitar a oportunidade para fazer um amplo programa em Minas; não precisaria

nem colocar  recursos  a  mais.  Entretanto,  para  fazerem a  campanha do senador,

fingiram que o Estado faria um ensino profissionalizante e copiaram o Pronatec para

fazer o PEP, mas apenas em algumas escolas, que foram contratadas apenas para

fazer propaganda, mas não receberam pagamento. As escolas estão nos enviando e-

mails e  postando a situação no Facebook; pedindo pelo amor de Deus, pois irão

quebrar. Então, contrataram algumas escolas para fazer a propaganda e dizer que,

em Minas, havia um programa profissionalizante feito no Estado, para não utilizar o

Pronatec, ou seja, para não dizer que o programa é nacional.

Então,  inventam um em Minas só para algumas escolas,  que eles  chamam de

padrão,  de  experimental.  Colocam  um  programa  experimentalmente  em  algumas

escolas. É fictício. É igual ao Poupança Escola, que só servia para um município. Não

deu certo também e foi extinto. Mas rendeu muita propaganda, como se o governo

estivesse fazendo. A população acha que está sendo feito, porque não sabe que foi

extinto.  “O  governo  está  fazendo  ensino  profissionalizante!”  Mas  faz  em  poucas

escolas e ainda não paga. As escolas estão falindo por causa do choque de gestão.

O  maldito  choque  de  gestão  que  quebrou  Minas.  Mas  tudo  isso  tem  de  ficar

escondido.

O compromisso do governo era para pagar as professoras em outubro. Tenho até

que  explicar  isso  direitinho  para  as  professoras,  porque  depois  o  governo  ainda

divulga  propaganda  dizendo  que  a  culpa  por  não  ter  pago  é  do  sindicato  e  da

oposição. Vou explicar para que coloquem no Facebook direitinho. O compromisso do

governo era de que daria os 5% para os trabalhadores da educação em outubro. O

projeto chegou na Assembleia Legislativa dia 20 de outubro. É óbvio que não tinha

como ser aprovado a tempo de entrar na folha de pagamento. Já chegou fora da
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época.

Nenhum deputado tem culpa disso. É bom que fique claro e que isso seja falado em

Uberaba para não dizerem que somos os culpados por não pagarem os professores.

Para outubro já não tinha jeito. Além disso, o projeto ficou dormindo na Comissão de

Constituição e Justiça, diferente do projeto que acaba com o Funpemg. Quando fui

olhar,  o  do  Funpemg,  que chegou depois,  estava na frente.  Perguntei  por  que o

projeto  do  Fupemg estava  na frente  do  de  reajuste  das  professoras.  Porque um

projeto para tirar  o dinheiro dos servidores tem de ser rápido, mas para pagar as

professoras pode esperar.  Esse é o raciocínio.  Conseguimos colocar o projeto às

pressas.  Foi  votado em 1º  turno  e  ia  ser  votado hoje  em  2º  turno,  mas não há

quórum. A base do governo não vem para votar. Além disso, fizeram uma emenda

maldosa, retirando o direito da professora, para nos impedir de aprovar um projeto.

Como  vamos  aprovar  um  projeto  que  dá  os  5%  mas  tira  a  garantia  do  serviço

chamado de pé na cova,  das professoras? É uma maldade.  Fingem que querem

aprovar um projeto e com isso ganham mais um mês para não pagar as professoras,

o que já era a intenção do governo.

Então, fiquem sabendo que o reajuste não está sendo pago e que a Assembleia

Legislativa não tem culpa disso. Nenhum deputado tem culpa disso. Quem tem culpa

disso é o governador Anastasia, ajudado pela base do governo. Poderiam estar aqui

para ajudar a retirar isso da pauta e votar direitinho, mas têm a orientação do governo

para não fazê-lo. Então, presidente, é lamentável o que aconteceu aqui hoje.

É  lamentável  também  a  prática  dos  fantasmas  que  chegam  à  Assembleia

Legislativa em fim de ano. Chega aqui todo tipo de fantasma. Como diz o deputado

Sávio Souza Cruz, temos de exorcizar a Assembleia. Chegam fantasmas oriundos da

Cidade Administrativa e ocupam toda a Assembleia.  Vem fantasminha,  fantasmão,

todos  os  tipos  de  fantasmas  e,  com eles,  outros  bichos  esquisitos:  emenda  Ben

Johnson, saci-pererê, mula sem cabeça. Aparece de tudo. Os servidores virão aqui

semana que vem. Esse projeto do Funpemg, que acabou com o direito do plebiscito,

foi uma emenda fantasma; Ben Johnson, rápida e viciada.

Vocês, vindo para cá, tragam crucifixo, sal grosso, porque em fim de ano aqui há

muito  fantasma e mal  agouro.  Venham preparados.  Tragam os  instrumentos para
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caçar fantasma. Não venham à Assembleia Legislativa na boa-fé. Temos pastor aqui

para  ajudar  a  exorcizar.  Não  temos  mais  padre  porque o  Padre  João  foi  para  a

Câmara  Federal.  Mas  o  negócio  não  está  fácil.  Como  diz  o  Sávio,  o  Vanderlei

Miranda,  “em  nome  de  Jesus!”.  Venham  preparados  para  cá  para  vermos  se

conseguimos exorcizar os espíritos que vêm aqui. Em final de ano só vem espírito

mal. Espírito do bem não aparece aqui. Esse é um alerta aos servidores que estarão

aqui conosco.

Coitados dos nossos assessores, que ficam estressados no final do ano porque não

foram  treinados  para  caçar  fantasmas,  e  os  fantasmas  vão  aparecendo.  Eles

precisam improvisar. Aqui neste texto vejo um fantasma que apareceu. Os fantasmas

aparecem  de  repente,  e  ainda  existe  deputado  que  nos  culpa  por  não  termos

conseguido caçar o fantasma. É difícil. Caçar fantasma não é fácil, não. Não é tarefa

para qualquer um.

O  relatório  da  Comissão  de  Fiscalização  Financeira,  cuja  audiência  aconteceu

ontem,  tem em sua fundamentação  páginas  e  páginas.  É  um  relatório  grande,  e

precisamos ler tudo, inclusive com lupa, porque pode aparecer um fantasma aqui. A

leitura tem de ser feita com lupa. Estou vendo aqui que foi feito o Substitutivo nº 1, em

2º turno, e quando isso acontece os senhores podem saber que o risco de fantasma é

de 99%, e essa é a forma que temos de caçar o fantasma. Fiquem de olho nos

substitutivos e nas emendas. Apareceu um substitutivo de 2º turno na comissão. E o

relatório prossegue, repetindo a mesma coisa: às vezes muda-se uma palavrinha aqui

e  outra  ali  e,  de  repente,  “Serjusmig”  -  o  fantasma  aparece.  O  fantasma  vem

despistado. Eles escondem o fantasma. Caçar um fantasma é algo extremamente

difícil.

No art. 5º, apareceu um fantasma. (- Lê:) “Art. 5º - Fica revogado o art. 152 da Lei

nº  7.109,  de  13/10/1977,  asseguradas  as  situações  funcionais  estabelecidas  até

1º/1/2014.” É ou não é um fantasma difícil de ser encontrado? Alguém vai entender o

que está escrito aqui? A pessoa precisa ler o art. 152, a Lei nº 7.109, a lei posterior a

1977 e o que já ficou estabelecido a partir de 1º/1/2014. Temos de examinar umas

quatro leis  e suas alterações para saber que fantasma é esse,  após localizada a

possibilidade de existência do fantasma. Vejam a dificuldade. Não é fácil. Às vezes



1749
____________________________________________________________________________

achamos que se trata de um assunto, mas depois vemos que é outro.

Descobrimos que é o fantasma do pé na cova porque as professoras acabam com

o pé na cova. É uma brincadeira. Brincamos dizendo que a professora, coitada, já

está cansada da escola e com o pé na cova. Elas vão perder o direito de sair das

salas  de  aula.  Esse é mais  um fantasma que caçamos.  É muito  difícil  tirar  esse

fantasma daqui e exorcizá-lo porque, para que isso aconteça, a base do governo terá

de concordar. Se a base do governo não concordar, o fantasma continuará lá. Nem a

ação dos nossos pastores e bispos, do bispo Gilberto e do pastor Vanderlei Miranda,

que está  aqui  conosco,  vai  resolver  o problema.  É difícil  encontrar  o  fantasma e

exorcizá-lo, mas é isso o que ainda precisa ser feito aqui.

A base do governo não compareceu e colocou um fantasma no substitutivo. Isso

tudo faz parte da operação rapa o tacho e esconda-o da imprensa, rapa o tacho e

esconda-o  do  povo.  É  uma  operação  para  o  governo  ganhar  um  dinheirinho  e

despistar e esconder do Brasil que Aécio Neves quebrou Minas. Portanto, coloquem

no Face e na rede social que o Aécio quebrou Minas com o seu maldito choque de

gestão. Nem a previdência do servidor está salva. Só Jesus salva.

Questão de Ordem

O deputado Rogério Correia - Presidente, não há quórum para a votação do projeto,

infelizmente, por isso peço que encerre, de plano, a reunião e guarde o tempo que

me resta para que possa, na próxima reunião, explicar novamente esse fantasma que

está presente no substitutivo apresentado. Muito obrigado.

O  presidente  (deputado  Antonio  Lerin)  -  A  presidência  verifica,  de  plano,  a

inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos. Deputado Rogério Correia,

está resguardado o tempo de V. Exa.

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  53  e 54/2013,  uma vez que

permaneceram em ordem do dia por seis reuniões.

A  presidência  informa  que,  no  decorrer  da  discussão  do  Projeto  de  Lei

Complementar  nº  53/2013,  foram  apresentadas  ao  projeto  quatro  emendas  do

deputado Sávio Souza Cruz, que receberam os nºs 4 a 7.
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A  presidência  informa  que,  no  decorrer  da  discussão  do  Projeto  de  Lei

Complementar  nº  54/2013,  foram  apresentados  ao  projeto  um  substitutivo  do

deputado Sávio Souza Cruz, que recebeu o nº 1, 51 emendas do deputado Paulo

Guedes,  que  receberam  os  nºs  3  a  53,  e  41  do  deputado  Rogério  Correia,  que

receberam os nºs 54 a 94.

A presidência, nos termos do § 2º do art. 188 do Regimento Interno, encaminha o

substitutivo e as emendas com os projetos à Comissão de Fiscalização Financeira

para parecer.

- O teor do substitutivo e das emendas apresentados foi publicado na edição do dia

22/11/2013.

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.

* - Sem revisão do orador.

ATA DA 12ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TRANSPORTE,

COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 12/8/2013

Às  16h15min,  comparece  na  Câmara  Municipal  de  Moema  o  deputado  Ivair

Nogueira,  membro da supracitada comissão.  Está  presente,  também,  o  deputado

Neider Moreira. Havendo número regimental, o presidente, deputado Ivair Nogueira,

declara aberta a reunião e dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada

por  aprovada e é subscrita  pelos  membros da comissão presentes.  A presidência

informa que a reunião se destina a debater o cronograma das obras de pavimentação

do  trecho  da  Rodovia  MG  252  que  liga  os  Municípios  de  Araújos  e  Moema.  A

presidência interrompe os trabalhos ordinários  da reunião para ouvir  a Sra.  Sônia

Maria Batista Couto, prefeita municipal de Araújos; e os Srs. Julvan Rezende Araujo

Lacerda,  prefeito  municipal  de  Moema;  Alaelson Antônio  de  Oliveira,  vice-prefeito

municipal  de  Moema;  Mauro  Nunes  Gontijo,  presidente  da  Câmara  Municipal  de



1751
____________________________________________________________________________

Moema;  Alberto  Queiroz  Soares,  coordenador  regional  do  DER-MG  em  Formiga,

representando o  Sr.  Carlos  Melles,  secretário  de  Estado de Transportes  e  Obras

Públicas  e  José  Elcio  Santos  Monteze,  diretor-geral  do  DER-MG;  Alípio  Augusto

Caram Guedes, coordenador da 3ª CRG - Pará de Minas; os prefeitos Fábio Alves

Costa Fonseca, de Igaratinga, também presidente da Associação dos Municípios da

Microrregião  do  Vale  do  Itapecerica;  Fernando  José  Castro  Cabral,  de  Bom

Despacho; Cláudio Gonçalves Coelho, de Pedra do Indaiá; Roberto Emílio Lopes, de

Japaraíba; Ramon Diniz Faria, secretário de Meio Ambiente e Agronegócios de Pará

de Minas; Ivan Ulisses Ferreira, presidente da Câmara Municipal de Araújos; Pedro

Francisco da Silva,  presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais  de Moema;

José  Mauri  Mota,  representando  o  Sr.  Jailton  Antônio  de  Oliveira,  presidente  da

Associação  Empresarial  de  Bom  Despacho;  Antônio  Orlando  do  Couto,  sócio  do

Sindicato dos Produtores Rurais de Araújos, representando Marcos Vinícius Aquino

Cabral, presidente; Cristiano Elias Cardoso, presidente do Sindicato dos Produtores

Rurais  de  Bom  Despacho,  que  são  convidados  a  tomar  assento  à  mesa.  O

presidente,  autor  do  requerimento  que  deu  origem  ao  debate,  tece  suas

considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam

suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta

das  notas  taquigráficas.  A presidência  retoma os trabalhos  ordinários  da  reunião.

Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a

votação  de  proposições  da  comissão.  A  presidência  recebe  requerimento  dos

deputados Ivair Nogueira e Neider Moreira em que solicitam seja encaminhado ao

diretor-geral  do  Departamento  de  Estradas  e  Rodagem  -  DER-MG  -  pedido  de

providências  para  que sejam  adotados  procedimentos  emergenciais  no  trecho da

rodovia MG-252 que liga Araújos a Moema, com a finalidade de reduzir a poeira no

local, até o início do período chuvoso e enquanto não se inicia sua pavimentação.

Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  presidência  agradece  a  presença  de  todos,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 13 de agosto de 2013.

Ivair Nogueira, presidente - Celinho do Sinttrocel - Anselmo José Domingos.
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ATA DA 24ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO EXTRAORDINÁRIA DAS

ÁGUAS, EM 6/11/2013

Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões 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 Dalmo Ribeiro

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

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

se destina a 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 da Deputada Maria Tereza Lara (2) em que solicita seja encaminhado

ao secretário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável pedido de

informações  sobre  as  providências  adotadas  em  relação  a  impactos  ambientais

decorrentes  da  implantação  de  lagoa  de  rejeitos  no  Município  de  Itatiaiuçu,

pertencente  a  empreendimento  da  Mineradora  MMX situado em São Joaquim de

Bicas, os quais foram apontados em relatório do Ministério Público do Estado, mas

não constam no relatório de impacto ambiental relativo a esse empreendimento; e

seja  encaminhado  à  Secretaria  de  Estado  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento

Sustentável pedido de providências para que, urgentemente, realize um levantamento

do impacto das atividades da empresa MMX nas nascentes e córregos do Município

de São Joaquim de Bicas, principalmente no Distrito de Nossa Senhora da Paz; para

que determine que a empresa corrija ou mitigue, no menor prazo possível, todos os

impactos  nesses  mananciais  e  indenize  todos  os  agricultores  prejudicados  pela

atividade  da  mineradora;  e  para  que  encaminhe  a  esta  comissão  relatório

circunstanciado com esse levantamento, a indicação das providências adotadas e o

cronograma de execução das medidas determinadas; e dos deputados Almir Paraca

em que solicita seja retirado de tramitação o Requerimento nº 5.732/2013, tendo em

vista ter perdido o objeto; e Dalmo Ribeiro Silva (2) em que solicita seja realizada

visita ao Município de Extrema com o objetivo de conhecer o projeto Conservador de

Águas,  premiado  pela  ONU;  e  seja  formulado  voto  de  congratulações  com  o
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governador do Estado, com a Codemig, com a Companhia Águas Minerais de Minas

e com o prefeito municipal de Lambari pelo anúncio de novas obras de revitalização

do Parque das  Águas  de Lambari,  bem como do Museu das Águas.  A seguir,  é

aprovado  relatório  de  visita  ao  empreendimento  da  empresa  MMX,  na  Serra  da

Farofa,  e  à  comunidade  Açoita-Cavalo,  em  São  Joaquim  de  Bicas,  realizada  em

29/10/2013,  que  segue  publicado  após  as  assinaturas.  Cumprida  a  finalidade  da

reunião,  a  presidência  agradece  a  presença  de  todos,  convoca  os  membros  da

comissão para a próxima reunião extraordinária nos termos de edital a ser publicado,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 21 de novembro de 2013.

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

RELATÓRIO DE VISITA

Comissão Extraordinária das Águas

Locais  visitados:  Empreendimento  da  empresa  MMX,  na  Serra  da  Farofa,  e

comunidade Açoita-Cavalo, no Município de São Joaquim de Bicas.

Apresentação

A requerimento da  deputada Maria  Tereza  Lara,  a  Comissão Extraordinária  das

Águas  visitou,  no  dia  29/10/2013,  a  empresa  MMX,  na  Serra  da  Farofa,  e  a

comunidade Açoita-Cavalo, no Município de São Joaquim de Bicas.

Participaram da visita a deputada Maria Tereza Lara, acompanhada pelo Sr. Júlio

César  de  Melo,  secretário  adjunto  de  Meio  Ambiente  de  São  Joaquim  de  Bicas,

representando o prefeito municipal de São Joaquim de Bicas; Frei Pedro José de

Assis, coordenador do Centro de Ecologia Integral de Betim; Francisco Hermelino de

Resende, diretor do Centro de Referência Ambiental  e Cultural João Amazonas; e

Reginaldo Alexandre Alves da Silva, assessor parlamentar, representando o deputado

federal Padre João.

Relato

Os impactos ambientais provocados pelos empreendimentos minerários na região

do Médio  Paraopeba,  principalmente  sobre  nascentes  e pequenos  mananciais  do

Município  de  São  Joaquim  de  Bicas,  motivaram  o  pedido  de  visita  para  que  a

Comissão Extraordinária das Águas fosse ao empreendimento da MMX, na Serra da
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Farofa, e à comunidade de Açoita-Cavalo, no município acima mencionado.

A comunidade foi afetada pela redução drástica da quantidade e da qualidade da

pouca  água  que  restou  dos  pequenos  mananciais  que  abastecem  mais  de  uma

centena de agricultores familiares, que acusam a mineradora de ser a responsável

pelo problema.

A visita à MMX não se efetivou, uma vez que a empresa permitiu a entrada na

mineração  somente  da  Deputada  e  do  Secretário  Adjunto  de  Meio  Ambiente  do

Município de São Joaquim de Bicas. A Deputada preferiu não entrar na empresa pois

entendeu  que  a  visita  seria  infrutífera  sem  o  acompanhamento  das  pessoas  e

entidades que levantaram o problema.

A Deputada optou por dirigir-se à comunidade de Açoita-Cavalo para conversar com

os agricultores familiares  e conhecer  de perto os problemas relatados de falta  de

água,  provocados,  segundo  os  moradores,  por  ações  da  empresa  MMX,  e  de

desmatamento e soterramento de nascentes, córregos e pequenos lagos.

Visitadas algumas  famílias,  verificou-se que a  água retornou,  mas com aspecto

muito  barrento,  e  não  se  sabe  se  própria  para  uso,  mesmo  que  na  lavoura.

Entretanto, os moradores ficaram dez meses sem água e a empresa MMX, que a

princípio estava indenizando os agricultores pela perda total da produção, parou de

fazê-lo a partir de março, quando foram noticiadas as dificuldades financeiras por que

passa a empresa. A empresa mantém ainda o fornecimento de água mineral e o

abastecimento de  caixas de água comunitárias,  sendo que essa última medida é

adotada de forma mais ou menos regular.

Os  agricultores  familiares  relataram  que  várias  pessoas  abandonaram  suas

propriedades em virtude da falta de água e que não estão conseguindo manter seu

modo de vida. Antes eles abasteciam a Ceasa com toneladas de alimentos e hoje o

que se vê é o abandono geral.

Durante a visita, o ambientalista Frei Pedro José de Assis, do Centro de Ecologia

Integral,  explicou que o primeiro prejuízo constatado com a atividade minerária na

região do Médio Paraopeba foi a falta de água para as comunidades do entorno. Essa

falta  de  água  pode  afetar  municípios  da  RMBH,  já  que  53% da  água  do  Médio

Paraopeba abastece essa região. Para Nino Resende, da ONG Centro de Referência
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Ambiental  e  Cultural  João  Amazonas,  a  atividade  já  ocasionou  desmatamento  e

soterramento de nascentes e lagoas, além da paralisação da produção agrícola do

pequeno produtor, como se pode constatar.

Ao final da visita, a deputada Maria Tereza Lara convidou os agricultores a expor

suas queixas na audiência pública que seria realizada na parte da tarde no Centro

Social Farofa, no Bairro Nossa Senhora da Paz, em São Joaquim de Bicas.

Conclusão

A Comissão Extraordinária das Águas constatou que os problemas levantados são

reais,  e  requerimentos  seriam  propostos,  na  audiência  pública  que  se  seguiria,

solicitando ao governo do Estado que adote medidas necessárias à mitigação dos

problemas relatados.

Sala das Comissões, 6 de novembro de 2013.

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

ATA DA 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CULTURA NA 3ª

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

Às 19h15min,  comparece no Teatro Vianinha,  em Ituiutaba,  o deputado Elismar

Prado, membro 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, considera-a aprovada e a subscreve. A

presidência informa que a reunião se destina a debater a implementação no Estado

da Lei Federal nº 12.761, de 27 de dezembro de 2012, que institui o Programa de

Cultura do Trabalhador e cria o vale-cultura. A presidência interrompe os trabalhos

ordinários  da  reunião  para  ouvir  a  Sra.  Ana  Luiza  de  Freitas,  diretora  do  Teatro

Vianinha,  e  os  Srs.  Leonardo  Oliveira  Altef,  secretário  de  Governo  da  Prefeitura

Municipal de Ituiutaba, representando o prefeito Municipal; Daniel Severino Oliveira,

assessor  administrativo  da  Fundação  Cultural  de  Ituiutaba;  Wanderson  José

Rodrigues,  Marco  Túlio  Faisol,  José  Divino  e  Carlos  Severino,  vereadores  do

Município de Ituiutaba; e Sílvio Divino Vilarinho, presidente da Associação Comercial

e Industrial de Ituiutaba, que são convidados a tomar assento à mesa. Na condição

de autor do requerimento que deu origem ao debate, o deputado Elismar Prado tece

suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para que
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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, 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 novembro de 2013.

Elismar Prado, presidente.

ATA DA 18ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 12/11/2013

Às 10h15min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Célio Moreira e

Gustavo Corrêa,  membros  da supracitada comissão.  Estão presentes,  também, o

deputado Dinis Pinheiro, presidente desta Assembleia Legislativa, a deputada Luzia

Ferreira e os deputados Dalmo Ribeiro Silva, Rogério Correia, Adalclever Lopes e

André Quintão. Havendo número regimental, o presidente, deputado Célio Moreira,

declara aberta a reunião e,  nos termos regimentais,  dispensa a leitura da  ata  da

reunião  anterior,  a  qual  é  dada  por  aprovada  e  é  subscrita  pelos  membros  da

comissão presentes.  A presidência  informa que a reunião se destina a  debater  o

desenvolvimento sustentável no Sinclinal Moeda e a discutir e votar proposições da

comissão. A presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir as

Sras. Cristina Eliza de Carvalho Almeida, consultora da Associação dos Municípios

Mineradores  de  Minas  Gerais  -  AMIG  -,  representando  o  presidente,  e  Simone

Alvarenga Borja Bottrel, presidente da Associação para Recuperação e Conservação

Ambiental em Defesa da Serra da Calçada - Arca Amaserra; e os Srs. Bertholdino

Apolonio Teixeira Junior, presidente do IEF, representando o secretário de Estado de

Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento  Sustentável;  Fernando  Gomes  Ribeiro,

superintendente  de  Política  Mineral  da  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Econômico, representando a secretária; Sandro Veríssimo Oliveira de Miranda, diretor

de Regulação Metropolitana da Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana

de Belo Horizonte, representando o secretário de Estado Extraordinário de Gestão

Metropolitana; Alceu Torres Marques, coordenador do Centro de Apoio Operacional
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de Defesa do Meio Ambiente - Caoma -, representando o procurador-geral de Justiça

do  Estado  de  Minas  Gerais;  Gilberto  Morato,  consultor  ambiental  da  Associação

Mineira de Municípios - AMM -, representando o presidente; Fernando Flecha Alkmim,

chefe do Departamento de Geologia da Universidade Federal de Ouro Preto; Luís

Marcio Vianna, relações institucionais do Sindicato da Indústria Mineral do Estado de

Minas Gerais - Sindiextra -, representando o presidente; João Carlos de Melo, diretor

de Meio Ambiente do Instituto Brasileiro de Mineração -  Ibram -,  representando o

diretor-presidente;  Marcus  Vinícius  Polignano,  presidente  do  Comitê  da  Bacia

Hidrográfica do Rio das Velhas; Francisco Mourão Vasconcelos, membro do Conselho

Consultivo da Associação Mineira de Defesa do Ambiente - Amda, representando a

superintendente  executiva;  e  Gustavo  Henrique  Wykrota  Tostes,  presidente  da

Associação dos Condomínios Horizontais de Nova Lima, que são convidados a tomar

assento à mesa. O presidente desta Casa, deputado Dinis Pinheiro, e o presidente da

comissão, deputado Célio Moreira, este na condição de autor do requerimento que

deu origem ao debate, tecem suas considerações iniciais. Logo após, a presidência

passa a palavra aos convidados, para que façam suas exposições, conforme consta

das notas taquigráficas. A presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião e,

cumprida a finalidade desta, agradece a presença de todos, convoca os membros da

comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os

trabalhos.

Sala das Comissões, 19 de novembro de 2013.

Célio Moreira, presidente - Lafayette de Andrada - Luzia Ferreira.

ATA DA 25ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA

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

13/11/2013

Às  9h30min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  deputados  João  Leite,

Sargento  Rodrigues  e  Cabo  Júlio,  membros  da  supracitada  comissão.  Havendo

número regimental, o presidente, deputado João Leite, declara aberta a reunião e, em

virtude da aprovação de requerimento do deputado 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
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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.  Submetidos  a

votação, cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs 6.091, 6.093 a

6.100, 6.108, 6.110 a 6.119, 6.121, 6.122, 6.124 a 6.126, 6.138 a 6.142/2013. 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  João  Leite,  Sargento  Rodrigues  e  Cabo

Júlio (6) em que solicitam seja enviado ao presidente da Assembleia Legislativa do

Estado de Minas Gerais  solicitação para a divulgação, através da TV e da Rádio

Assembleia, de campanha educativa para prevenção do tráfico de pessoas e para a

realização da Marcha contra o Tráfico de Pessoas; sejam encaminhadas as notas

taquigráficas da 32ª Reunião Ordinária da Comissão de Segurança Pública a todos os

convidados da referida reunião,  para conhecimento;  sejam realizadas reuniões da

Comissão de Segurança Pública nos municípios mineiros onde houver delegacias da

Polícia  Federal  para  debater,  em  audiências  públicas,  ocorrências  de  tráfico  de

pessoas  no  Estado;  seja  encaminhado  ao  Ministério  de  Justiça  pedido  de

providências para implantação de um posto avançado de atendimento humanizado

aos migrantes e outro de atendimento aos direitos dos viajantes, conforme previsto na

ação 41 do Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania - Pronasci -, no

Estado de Minas Gerais; sejam encaminhadas as notas taquigráficas da 32ª Reunião

Ordinária da Comissão de Segurança Pública aos representantes da sociedade civil

que  menciona,  solicitando  apoio  à  divulgação  do  Programa  Estadual  de

Enfrentamento do Tráfico de Pessoas e de campanhas de conscientização sobre a

ocorrência do crime de tráfico de pessoas no Estado; seja encaminhado aos prefeitos

e presidentes de câmaras de todos os municípios do Estado pedido de providências

para que divulguem a existência do Programa Estadual de Enfrentamento ao Tráfico

de Pessoas e para que realizem campanhas municipais de conscientização sobre o

crime de tráfico de pessoas, com a participação dos conselhos tutelares municipais;

Sargento Rodrigues (2) em que solicita seja encaminhado à Polícia Civil  de Minas

Gerais  pedido  de providências  para a  apuração da responsabilidade do delegado
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Thiago de Carvalho Passos, de Pedra Azul, com relação à ordem de prisão do Sd.

PM Fabrício  Burmann Oliveira  e  do  Sd.  PM Henrique Rodrigues  de  Oliveira,  por

suposta prática de crime de tortura; seja encaminhado ao Governo do Estado pedido

de providências  para  a  convocação  dos  excedentes  para  o  cargo de analista  do

concurso público  realizado no âmbito da  Polícia  Civil.  É recebido  pelo presidente

requerimento do deputado João Vítor Xavier em que solicita seja realizada reunião

conjunta da Comissão de Segurança Pública e da Comissão de Direitos Humanos

para debater,  em audiência pública,  possível  violação de direitos em processo de

adoção de crianças no Município de Contagem. Cumprida a finalidade da reunião, a

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

trabalhos.

Sala das Comissões, 19 de novembro de 2013.

João Leite, presidente - Sargento Rodrigues - Lafayette de Andrada.

ATA DA 65ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

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

13/11/2013

Às 13h35min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Durval Ângelo e

Rogério  Correia,  membros da supracitada comissão.  Estão  presentes,  também, a

deputada  Maria  Tereza  Lara  e  o  deputado  Pompílio  Canavez.  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 membros da

comissão presentes a subscrevam. A presidência informa que a reunião se destina a

debater a proibição de contratação de substitutos dos servidores que se afastam da

escola por  problemas de saúde,  violando,  assim,  os direitos  fundamentais  desses

trabalhadores. A presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir

a Sra. Beatriz da Silva Cerqueira, presidente da CUT-MG e coordenadora-geral do

Sind-UTE-MG, que é convidada 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 à convidada,

para  que  faça  suas  exposições.  Abertos  os  debates,  segue-se  ampla  discussão,

conforme consta nas notas taquigráficas. A presidência retoma os trabalhos ordinários
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da  reunião.  Registra-se  presença  do  deputado  Gustavo  Corrêa  (substituindo  o

deputado Rômulo Viegas, por indicação da liderança do BTR) 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  Pompílio  Canavez  (5)  em  que

solicitam seja encaminhado à Corregedoria-Geral de Justiça e ao Conselho Nacional

de Justiça pedido de providências para apuração do desaparecimento dos autos do

Processo nº 025.1999.70.2012.8.13.0027,  que tramita na  Comarca de Betim,  cujo

objeto é a apuração de tentativa de homicídio de William Souza de Oliveira;  seja

encaminhado à Secretária de Estado de Educação pedido de providências para que

seja mantido o acesso à educação de todos os detentos do Presídio de São Joaquim

de Bicas; seja encaminhado à Procuradoria-Geral de Justiça do Ministério Público de

Minas  Gerais  pedido  de  providências  para  que  sejam  mantidas  as  atividades  da

Comissão de prevenção à violência em manifestações populares, tendo em vista a

proximidade  da  Copa  do  Mundo  de  2014,  o  potencial  de  realização  de  novas

manifestações  e  a  relevância  dos  trabalhos  da  referida  comissão;  para  que  seja

indicado um membro da área criminal  do Ministério  Público que esteja a par  dos

inquéritos relacionados com os manifestantes da chamada "Jornada de Junho" em

Belo Horizonte, para integrar a referida comissão; para que seja realizada reunião

para, em audiência pública, efetuar o lançamento do Guia de Direitos Humanos e de

prevenção de  tortura  nos  estabelecimentos  de  cumprimento de  pena privativa  de

liberdade do Ministério  Público  do  Estado de  Minas  Gerais;  em  que solicitam  ao

presidente da Casa seja designado um servidor para participar do Fórum Mundial de

Direitos Humanos, em Brasília, no dia 12/12/2013, quando o Centro Operacional das

Promotorias de Direitos Humanos do Ministério Público de Minas Gerais apresentará,

às 14 horas, propostas relacionadas com a prevenção da violência em manifestações

populares. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de

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

Sala das Comissões, 18 de novembro de 2013.

Durval Ângelo, presidente.
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ATA DA 28ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 13/11/2013

Às 14h14min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Zé Maia, Romel

Anízio, Ulysses Gomes e Gustavo Corrêa, membros da supracitada comissão. Estão

presentes também a deputada Maria Tereza Lara e os deputados Sávio Souza Cruz,

Bonifácio  Mourão,  Durval  Ângelo,  Adelmo Carneiro  Leão,  Antônio  Carlos  Arantes,

Leonídio Bouças, Célio  Moreira, Cabo Júlio,  Rogério Correia, Sargento Rodrigues,

Tiago Ulisses, Neider Moreira, Paulo Guedes, Inácio Franco, Juarez Távora, Duarte

Bechir,  Celinho  do  Sinttrocel,  Tadeu  Martins  Leite  e  Pompílio  Canavez.  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 debater os Projetos de Lei Complementar nºs 53 e 54/2013 e a Proposta de

Emenda à Constituição nº 62/2013, todos do governador do Estado,  que dispõem

sobre  o  regime  de  previdência  dos  servidores  públicos  do  Estado;  a  apreciar  a

matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da comissão, e comunica

o recebimento da seguinte correspondência publicada no  Diário do Legislativo nas

datas mencionadas entre parênteses: ofícios (848) do FNDE (7/11/2013);  e do Sr.

Carlos  Leonardo  de  Araújo  Delgado,  gerente  da  GTES/DEFIN/AF  do  BNDS

(9/11/2013). A presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir as

Sras. Renata Maria Paes de Vilhena, secretária de Planejamento e Gestão; Sandra

Margareth  Silvestrini  de  Souza,  presidente  do  Serjusmig;  Beatriz  Cerqueira,

presidente  do  Sind-UTE;  Andréa  Myrra  Guimarães,  diretora  do  Sisipsemg  e

conselheira do Funpemg; e os Srs. Marcus Vinicius de Souza, diretor de Previdência

do  Ipsemg;  Marcelo  Nascimento  Soares,  atuário  do  Funpemg;  Paulo  Roberto

Venancio  de  Carvalho,  diretor  do  Sind-Saúde;  Denilson  Martins,  presidente  do

Sindpol; e Wagner Jesus Ferreira, conselheiro do Funpemg, que são convidados a

tomar  assento  à  mesa.  Registra-se  a  presença  dos  deputados  Jayro  Lessa,

Adalclever  Lopes  e  Lafayette  de  Andrada.  A presidência  concede  a  palavra  ao

deputado Lafayette de Andrada, autor do requerimento que deu origem ao debate,
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para suas considerações iniciais.  Registra-se a  presença do Sr.  Agostinho Patrus

Filho,  secretário  de  Turismo.  Logo  após,  a  presidência  passa  a  palavra  aos

convidados, para que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla

discussão,  conforme  consta  das  notas  taquigráficas.  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 o requerimento do deputado Rogério Correia em que solicita

sejam  ouvidos  nesta  reunião  os  seguintes  convidados:  Sandra  Silvestrini,  Beatriz

Cerqueira,  Andréa  Myrra  Guimarães,  Paulo  Carvalho,  Denilson  Martins  e  Wagner

Jesus Ferreira. Esgotado o tempo regimental de duração da reunião, a matéria da

pauta  deixa  de  ser  apreciada.  A presidência  encerra  os  trabalhos,  agradece  a

presença de todos, convoca os membros da comissão para a reunião extraordinária

logo a seguir, às 20h01min, para apreciação da matéria constante na pauta desta

reunião, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 13 de novembro de 2013.

Zé Maia, presidente - Romel Anízio - Ulysses Gomes - Gustavo Corrêa.

ATA DA 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA AGROPECUÁRIA

E AGROINDUSTRIAL NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 13/11/2013

Às 15h10min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Antônio Carlos

Arantes,  Fabiano  Tolentino  e  Inácio  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 Fabiano

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

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

reunião  se  destina  a  apreciar  matéria  constate  na  pauta  e  a  discutir  e  votar

proposições da comissão e comunica o recebimento de ofício do Sr. José Domingos,

deputado da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, comunicando que

apresentou  requerimento  solicitando  instalação  de  uma  câmara  temática,  pelo

período de 180 dias, com o objetivo de avaliar, acompanhar, discutir e propor medidas

referentes ao endividamento dos produtores rurais da agricultura familiar  e sugere
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que esta comissão adote a mesma iniciativa;  e de ofício da Sra.  Cássia Mendes,

chefe de gabinete da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior,

publicada no Diário do Legislativo em 7/11/2013. O presidente acusa o recebimento

do Projeto de Lei nº 4.615/2013, em turno único, do qual designou como relator o

deputado  Inácio  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. Após discussão e votação, são aprovados, em turno único, cada um por sua

vez,  por  unanimidade,  os  Projetos  de  Lei  nºs  4.117/2013  e  4.595/2013,  que

receberam 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.

Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são  aprovados  requerimentos  dos

deputados Rogério Correia em que solicita seja realizada audiência pública conjunta

com  a  Comissão  de  Administração  Pública  para  debater  os  Projetos  de  Lei  nºs

4.439/2013  e  4.440/2013,  ambos  de  autoria  do  governador  do  Estado;  Fabiano

Tolentino em que solicita seja realizada reunião para discutir, em audiência pública, os

mecanismos de financiamento das emergências sanitárias das atividades avícolas,

especialmente o Fundo de Emergência Sanitária para a Avicultura; e Antônio Carlos

Arantes em que solicita seja realizada reunião para discutir, em audiência pública, a

implementação da Lei nº 20.922/2013, que dispõe sobre as políticas florestal e de

proteção à biodiversidade no Estado, a tentativa de regulamentação parcial dessa lei

por meio do Decreto nº 46.336/2013 e a implementação do cadastro ambiental rural

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, 20 de novembro de 2013.

Antônio Carlos Arantes, presidente - Rogério Correia.

ATA DA 38ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 14/11/2013

Às  10h2min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  deputados  Lafayette  de

Andrada,  Gustavo  Corrêa,  Tiago  Ulisses  e  Pompílio  Canavez  (substituindo  o
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deputado Ulysses Gomes, por indicação da liderança do Bloco Minas sem Censura),

membros  da  supracitada  comissão.  Havendo  número  regimental,  o  presidente,

deputado Lafayette de Andrada, declara aberta a reunião e dispensa a leitura da ata

da reunião anterior,  a qual  é dada por aprovada e é subscrita  pelos  membros da

comissão presentes.  A presidência informa que a reunião se destina a apreciar  a

matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da comissão. Passa-se à

1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a votação de

pareceres  sobre  proposições  sujeitas  à  apreciação do  Plenário.  São  retirados  da

pauta  por  determinação  do  presidente  os  Projetos  de  Lei  nºs  2.905/2012  e

4.647/2013, por haverem sido apreciados em reunião anterior, e 2. 983/2012 e 4.189,

4.442,  4.443  e  4.648/2013,  por  não  cumprirem  pressupostos  regimentais.  Após

discussão  e  votação,  são  aprovados,  cada  um  por  sua  vez,  os  pareceres  pela

ratificação, em turno único, por meio de projeto de resolução do regime especial de

tributação  encaminhado  pela  Mensagem  nº  547/2012  (relator:  deputado  Luiz

Humberto Carneiro); pela aprovação, no 2º turno, do Projeto de Lei nº 4.613/2013 na

forma  do  vencido  no  1º  turno  (relator:  deputado  Lafayette  de  Andrada);  e  pela

aprovação,  no  1º  turno,  dos  Projetos  de  Lei  Complementar  nºs  53/2013  com  as

Emendas  nºs  1  a  3;  e  54/2013  com  as  Emendas  nºs  1  e  2,  da  Comissão  de

Constituição  e  Justiça  (relator:  deputado  Lafayette  de  Andrada).  O  presidente

determina a  distribuição em vulso  do  parecer,  do  qual  é relator,  que conclui  pela

aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei 3.507/2012 na forma do Substitutivo nº 2, da

Comissão de Administração Pública, e pela rejeição do Substitutivo nº 1, da Comissão

de  Constituição  e  Justiça.  Na  fase  de  discussão  dos  pareceres  dos  relatores,

deputados Tiago Ulisses e Gustavo Corrêa, que concluem pela retificação por meio

de projeto de resolução, dos regimes especiais de tributação encaminhados pelas

Mensagens nºs 546 e 549/2013, em turno único, o presidente defere os pedidos de

vista do deputado Pompílio Canavez. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência

agradece a presença de todos, convoca os membros da comissão para as reuniões

extraordinárias de 18/11/2013, às 10 horas e às 15h30min, determina a lavratura da

ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 18 de novembro de 2013.
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Lafayette de Andrada, presidente - Sebastião Costa - Célio Moreira - Sávio Souza

Cruz - Rogério Correia.

ATA DA 20ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS DA

PESSOA COM DEFICIÊNCIA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 14/11/2013

Às 10h33min, comparecem na Sala das Comissões a deputada Liza Prado e os

deputados Almir Paraca e Glaycon Franco, membros da supracitada comissão. Está

presente,  também,  o  deputado  Fred  Costa.  Havendo  número  regimental,  a

presidente, deputada Liza Prado, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação

de requerimento do deputado 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:  email  do Sr.  Eduardo de Araújo Pedra,

encaminhado por meio do Fale com a Assembleia, no qual encaminha cópia de ofício

enviado à Polícia Civil solicitando a nomeação de candidatos excedentes portadores

de deficiência para o cargo de perito criminal. 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 3.616/2012 na forma do Substitutivo

nº1, da Comissão de Constituição e Justiça (relator: deputado Almir Paraca). 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 6.069/2013. 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 (9) em que solicita seja encaminhado ao secretário de Estado

de  Esporte  e  da  Juventude  pedido  de  informações  acerca  das  condições  de

acessibilidade e do andamento das obras do Centro de Treinamento Esportivo - CTE;

seja  encaminhado  à  Associação  de  Amigos  e  Pais  de  Pessoas  Portadoras  de

Necessidades  Especiais  de  Betim  -  Aapponeb  -  pedido  de  providências  para  a
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substituição da terminologia “pessoas portadoras de necessidades especiais”  para

“pessoas com deficiência” em seus documentos constitutivos; seja encaminhado ao

Ministério  da  Cultura  pedido  de  providências  para  que  seja  facilitado  o

acompanhamento  de  pessoas  com  deficiência  à  eventos  culturais  e  obras

audiovisuais com a adoção de recursos como a audiodescrição, a Língua Brasileira

de Sinais - Libras - e a legendagem descritiva; seja encaminhado à Agência Nacional

de  Cinema  -  Ancine  -  pedido  de  providências  para  que  seja  facilitado  o

acompanhamento  de  pessoas  com  deficiência  à  obras  cinematográficas  com  a

inserção  de  legendas  descritivas  para  pessoas  com  deficiência  auditiva  e  a

audiodescrição  para  pessoas  com  deficiência  visual;  seja  realizada  reunião  para

apresentar  e debater,  em audiência pública,  o conceito de desenho universal,  por

ocasião  do  Dia  Internacional  da  Pessoa  com  Deficiência,  comemorado  em  3  de

dezembro; seja realizada reunião para debater, em audiência pública, o Projeto de Lei

Federal nº 7.699, de 2006, de autoria do deputado federal Walter Tosta, que dispõe

sobre o Estatuto da Pessoa com Deficiência no âmbito federal; e o Projeto de Lei nº

4.254, de autoria da deputada estadual Liza Prado, que institui o Estatuto da Pessoa

com Deficiência no âmbito do Estado de Minas Gerais; seja realizada visita ao Centro

de Treinamento Esportivo - CTE -, resultado da parceria entre a Universidade Federal

de Minas Gerais - UFMG - e a Secretaria de Estado de Esporte e da Juventude - Seej

-;  seja  encaminhado ao Ministério  Público de Minas Gerais  cópia  de  informações

prestadas pela Secretaria de Estado da Casa Civil e Relações Institucionais acerca

da disponibilização de equipamentos adaptados às pessoas com deficiência ou com

mobilidade  reduzida  para  a  realização  de  exames  médicos,  em  atendimento  ao

Requerimento  de  Comissão  nº  5.103/2013;  sejam  ouvidas  as  pessoas  presentes

nesta reunião. A seguir, a presidência passa a palavra às Sras. Maria Eunice, diretora

do Instituto Presidente Roosevelt; Teresinha Oliveira da Rocha; Laura Beleza Rocha,

chefe de gabinete do vereador Leonardo Mattos; Maria Auxiliadora de Moraes; Ana

Luiza  da  Silva;  Maria  Lúcia  Abel;  Maria  do  Carmo  Silva  de  Jesus;  Ana  Máximo

Resende; Augusta Francisca de Sousa Coelho; Maria da Conceição Teixeira; Silvina

Rodrigues da Silva; Sebastiana Pereira Batista Silva; Terezinha de Lourdes Lourenço

e Maria  Geralda  Nogueira;  mães de alunos  com deficiência;  Geraldo  Oscar  José
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Soares, pai de aluno com deficiência; Wilson Bueno, presidente do Associação dos

Deficientes  Eficientes  -  Adefe.  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 novembro de 2013.

Liza Prado, presidente - Glaycon Franco - Rogério Correia.

ATA DA 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO POPULAR

NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 14/11/2013

Às 14h31min, comparecem na Sala das Comissões os deputados André Quintão,

Antônio Carlos Arantes e João Leite (substituindo os deputados Fred Costa e Fabiano

Tolentino,  respectivamente,  por  indicação  da  liderança  do  BTR),  membros  da

supracitada  comissão.  Havendo  número  regimental,  o  presidente  deputado  André

Quintão, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do

deputado João Leite, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por

aprovada e é subscrita pelos membros da comissão presentes. 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(6) em que solicita seja encaminhado ao

Secretário  de  Trabalho  e  Emprego  pedido  de  providências  para  a  execução  dos

recursos da emenda na Ação 4173, no valor de R$505.000,00, destinada ao apoio da

economia  popular  solidária;  seja  encaminhado  à  Secretaria  de  Planejamento  e

Gestão  pedido  de  providências  para  a  criação  do  Fundo  Estadual  da  Economia

Popular Solidária, com alocação de 5% dos recursos do Fundo de Erradicação da

Miséria;  seja  encaminhado  ao  Ministério  do  Trabalho  e  Emprego  pedido  de

providências  para  que  seja  revista  a  decisão  de não  mais  firmar  convênios  com

ONGs;  seja  encaminhado  ao  Detran-MG  pedido  de  providências  para  que  os

Municípios de Itaobim, Jenipapo de Minas, Berilo,  Francisco Badaró e outros  que

demonstrarem interesse possam ser incluídos no atendimento da Ciretran-257, de

Araçuaí;  seja  encaminhado ao Tribunal  de  Justiça pedido  de providências  para a

criação de uma vara da Infância e da Juventude no Município de Coronel Fabriciano;

e seja encaminhado à Secretaria de Planejamento e Gestão pedido de providências
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para que seja realizado o pagamento da 2ª parcela da Bolsa Aluno para as Escolas

Família Agrícola Paulo Freire, no Município de Acaiaca; Tabocal, no Município de São

Francisco; e Bom Tempo, em Itaobim, Taiobeiras e Araçuaí, que foram contempladas

pela Resolução SEE nº 2.422, de 27 de setembro 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, 21 de novembro de 2013.

André Quintão, presidente - Maria Tereza Lara.

ATA DA 66ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

HUMANOS NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

18/11/2013

Às 14 horas, comparece na Câmara Municipal de Felixlândia o deputado Durval

Ângelo, membro da supracitada comissão. Havendo número regimental, o presidente,

deputado  Durval  Ângelo,  declara  aberta  a  reunião,  dispensa  a  leitura  da  ata  da

reunião  anterior,  dá-a  por  aprovada  e  a  subscreve.  A presidência  informa que  a

reunião se destina a debater abuso de poder e violência policial ocorridos na cidade

de Felixlândia. Ato contínuo, interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir

a Sra. Ilma da Piedade e Silva, vereadora; o Ten.-Cel.  PM Enicodemos Lopes do

Nascimento,  comandante  do  42º  BPM da 14ª  Região  de  Polícia  Militar  de  Minas

Gerais  de Curvelo  e representante  do  corregedor  da  Polícia Militar  do  Estado de

Minas Gerais; o Ten. PM Paulo César das Neves Costa, comandante do 4º Pelotão

da 218 Cia. do 42º BPM em Felixlândia; o Sd. PM Thiago Almeida, policial militar do

4º Pelotão PM da 218 Cia. PM do 42BPM; e os Srs. Demóstenes José Elias, escrivão

de  Polícia  Civil,  representando  o  delegado  de  Polícia  Civil  de  Felixlândia;  Jairo

Gonçalves da Fonseca, presidente do Conselho de Cidadania de Felixlândia; André

Gasbarro de Paula, assessor parlamentar do deputado federal Gabriel Guimarães;

Alex  Quadros  de  Moura  e  José  Eduardo  Coelho,  vereadores;  Cláudio  Henrique

Caldeira e Matheus Víctor Fernandes Silva, cidadãos denunciantes de Felixlândia; e

Alex Sander Lara,  servidor da ALMG e denunciante, que são convidados a tomar

assento à mesa. O presidente, autor do requerimento que deu origem ao debate, tece
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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, 19 de novembro de 2013.

Durval Ângelo, presidente.

ATA DA 39ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 18/11/2013

Às  15h35min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  a  deputada  Luzia  Ferreira

(substituindo  o  deputado  Jayro  Lessa,  por  indicação  da  liderança  do  BTR)  e  os

deputados Lafayette de Andrada, Sebastião Costa, Rogério Correia e Sávio Souza

Cruz (os dois últimos substituindo, respectivamente, os deputados Ulysses Gomes e

Adalclever  Lopes,  por  indicação  da  liderança  do  Bloco  Minas  Sem  Censura),

membros  da  supracitada  comissão.  Havendo  número  regimental,  o  presidente,

deputado Lafayette de Andrada, declara aberta a reunião e dispensa a leitura da ata

da reunião anterior,  a qual  é dada por aprovada e é subscrita  pelos  membros da

comissão presentes.  A presidência informa que a reunião se destina a apreciar  a

matéria constante na pauta e a discutir  e votar  proposições da comissão e faz a

leitura  da  comunicação  do  deputado Ulysses  Gomes  de  que não  comparecerá  à

reunião devido a compromissos no mesmo horário. 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 2.983/2012 e

4.189, 4.439, 4.442, 4.443 e 4.648/2013 são retirados da pauta por determinação do

presidente por não cumprirem pressupostos regimentais. Os pareceres que concluem

pela  ratificação,  por  meio  de  projetos  de  resolução,  dos  regimes  especiais  de

tributação encaminhados pelas  Mensagens nºs  546 e 549/2013,  têm a discussão

adiada atendendo-se a requerimentos do deputado Rogério Correia, aprovados pela

comissão.  Após  discussão  e  votação,  é  aprovado  o  parecer  pela  rejeição  das

Emendas  nºs  2  a  9  e  pela  aprovação  da  Emenda  nº  10  ao  Substitutivo  nº  1,
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apresentadas  em  Plenário  ao  Projeto  de  Lei  nº  4.647/2013,  no  1º  turno  (relator:

deputado Lafayette de Andrada), registrando-se os votos contrários dos deputados

Sávio Souza Cruz e Rogério Correia. Na fase de discussão do parecer do Projeto de

Lei nº 3.507/2012, 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  1,  da  Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  e  pela  rejeição  do

Substitutivo nº 2, da Comissão de Administração Pública. Após discussão e votação,

é  aprovado  o  parecer.  Na  fase  de  discussão  do  parecer  do  relator,  deputado

Sebastião Costa, que conclui pela aprovação, no 2º turno, da Lei nº 4.454/2013 na

forma do Substitutivo nº 1 ao vencido no 1º turno, o presidente defere o pedido de

vista do deputado Sávio Souza Cruz. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência

agradece a presença de todos, convoca os membros da comissão para a reunião

extraordinária do dia 19/11/2013, às 16h30min, determina a lavratura da ata e encerra

os trabalhos.

Sala das Comissões, 19 de novembro de 2013.

Zé Maia, presidente - Lafayette de Andrada - Ulysses Gomes - Sebastião Costa -

Sávio Souza Cruz.

ATA DA 33ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA NA

3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 19/11/2013

Às  9h14min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  deputados  João  Leite,

Sargento Rodrigues, Cabo Júlio, Lafayette de Andrada e Leonardo Moreira, membros

da supracitada comissão. 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 dos policiais civis

que participaram da operação RDX-II,  que culminou na prisão de 12 suspeitos de

explodir  dezenas  de caixas  eletrônicos  e  de  roubar  225kg  de  dinamite,  em  Belo

Horizonte, e a discutir e votar proposições da comissão. A presidência interrompe os

trabalhos ordinários da reunião para ouvir a Sra. Fátima Alves Batista, investigadora

de polícia;  e os  Srs.  Jeferson Botelho  Pereira,  superintendente  de Investigação e
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Polícia  Judiciária  da  Polícia  Civil;  Wanderson  Gomes  da  Silva,  chefe  do

Departamento de Operações Especiais da Polícia Civil; Thiago de Lima Machado e

Bruno Wink dos Santos, delegados de polícia; Eber Alexandre de Oliveira, Jonathas

Nunes da Silva, Washington Miranda de Oliveira, Gilberto Carlos Moreira de Freitas,

Edilson Tadeu Eugênio, Marco Aurélio Matos da Costa, Welber Sandro Muniz, Ronan

Mozart S. Fórneas, Ernesto Lúcio Carvalho de Oliveira, Guilherme de Pinho Silva,

José  Júlio  Chamon  de  Oliveira,  Percival  Alexandre  Assunção  Fernandes,  Thiago

Cláudio  Figueiredo  Leroy,  Elvimar  Monteiro,  Cláudio  Luiz  Bezerra  de  Azevedo  e

Vander Tavares Gomes, investigadores de polícia; Hércules de Morais Romão, agente

de  segurança  penitenciário;  e  Gustavo  de  Oliveira  Colaço,  escrivão  de,  que  são

convidados a tomar assento à mesa. A presidência concede a palavra ao deputado

Sargento Rodrigues, autor do requerimento que deu origem ao debate,  para suas

considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam

suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta

das  notas  taquigráficas.  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  o

requerimento  do  deputado  João  Leite  em  que  solicita  seja  realizada  visita  ao

secretário de Estado de Defesa Social para discutir o plantão regionalizado da Polícia

Civil de Minas Gerais. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a

presença de todos, convoca os membros da comissão para a reunião extraordinária

que ocorrerá dia 19/11/2013, às 16 horas, determina a lavratura da ata e encerra os

trabalhos.

Sala das Comissões, 19 de novembro de 2013.

João Leite, presidente - Cabo Júlio - Lafayette de Andrada.

ATA DA 68ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

HUMANOS NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

20/11/2013

Às 14h06min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Durval Ângelo,

Rômulo  Viegas,  Rogério  Correia  e  Sebastião  Costa,  membros  da  supracitada

comissão. Estão presentes, também, os deputado Sargento Rodrigues e Cabo Júlio.
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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 a forma desrespeitosa com que o juiz Fabiano Afonso da 1ª Vara

Criminal e do 1º Tribunal do Júri de Ribeirão das Neves teria tratado vários policiais

militares  durante  as  audiências,  bem  como suposta  discriminação  praticada  pelo

magistrado aos moradores desse município. A presidência interrompe os trabalhos

ordinários  da  reunião  para  ouvir  as  Sras.  Sd.  PM  Érika  Milene  de  Oliveira,  40º

Batalhão da Polícia Militar de Ribeirão das Neves; Sandra Margareth Silvestrini de

Souza, presidente do Sindicato dos Servidores da 1ª Instância do Judiciário Mineiro -

Serjusmig;  e  os  Srs.  Major  PM  Fabrízio  Duílio  Ortenzio,  subcomandante  do  40ª

Batalhão  da  Polícia  Militar,  representando  Ten.-Cel.  PM  Júlio  César  de  Souza,

comandante do 40º Batalhão da Polícia Militar  - Ribeirão das Neves-MG; Sgt. PM

Heder  Martins  de  Oliveira,  diretor  jurídico,  representando  Cb.  PM  Marco  Antônio

Bahia Silva, presidente da Associação dos Praças Policiais e Bombeiros Militares de

Minas Gerais - Aspra PM/BM; Cel. BM Antônio Damásio, membro da Comissão de

Direito Militar da OAB-MG; 1º-Ten. PM Marcelo Rodrigues da Silva, 40º Batalhão da

Polícia  Militar  de  Ribeirão  das  Neves;  2º-Sgt.  PM Geordane  Geraldo  Rocha,  40º

Batalhão da Polícia Militar de Ribeirão das Neves; 2º-Sgt. PM José Felipe de Oliveira

Filho, 40º Batalhão da Polícia Militar de Ribeirão das Neves; 3º-Sgt. PM Leonardo

José Pinto de Souza, 40º Batalhão da Polícia Militar de Ribeirão das Neves; 3º-Sgt.

PM Valter Lúcio Randi Vitório, 40º Batalhão da Polícia Militar de Ribeirão das Neves;

Raimundo Nonato Meneses Araújo, diretor institucional da Associação dos Servidores

do Corpo de Bombeiros e Polícia Militar de Minas Gerais - Ascobom; Cb. PM Kleber

de Amorim, 40º Batalhão da Polícia Militar de Ribeirão das Neves; Cb. PM Glaysson

Morais de Lima, 40º Batalhão da Polícia Militar de Ribeirão das Neves; Sd. PM Edmar

Neto Soares,  40º Batalhão da Polícia Militar  de Ribeirão das Neves; Sd.  PM Igor

Dourado  Mendes  Ruas,  40º  Batalhão  da  Polícia  Militar  de  Ribeirão  das  Neves;

Wander da Costa Ribeiro, presidente do Sindicato dos Oficiais de Justiça de Minas

Gerais; Sd. PM Samuel Marcos Barbosa Gomes, 40º Batalhão da Polícia Militar de
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Ribeirão das Neves; Cb. BM Álvaro Rodrigues Coelho, presidente do Centro Social

dos Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiros Militares de Minas Gerais; Sgt.

PM Carlos Alberto Rocha, 40º Batalhão da Polícia Militar de Ribeirão das Neves; 2º-

Ten PM Cláudio Lopes Miguel, 40º Batalhão da Polícia Militar de Ribeirão das Neves;

Sd. PM Everaldo Vasconcelos Gomes, 40º Batalhão da Polícia Militar de Ribeirão das

Neves; 2º-Sgt. PM Hélio Evangelista da Silva, diretor financeiro da Central Única dos

Militares Estaduais; Cabo PM Jurandir Nascimento, 40º Batalhão da Polícia Militar de

Ribeirão das  Neves;  Fábio  Queiroz,  diretor  jurídico  do  Centro  Social  de  Cabos e

Soldados, que são convidados a tomar assento à mesa. A presidência concede a

palavra ao deputado Sargento Rodrigues, autor do requerimento que deu origem ao

debate,  para  suas  considerações  iniciais.  Logo  após,  passa  a  palavra  aos

convidados, para que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla

discussão,  conforme  consta  nas  notas  taquigráficas.  A  presidência  retoma  os

trabalhos ordinários da reunião. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), 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 (7) em que solicita sejam encaminhadas ao Delegado de Polícia do Município

de  Lima  Duarte  as  notas  taquigráficas  da  34ª  Reunião  Ordinária  da  comissão,

acompanhadas  de  pedido  de  providências  para  apuração  de  possíveis  condutas

criminosas por parte do gerente do Parque Estadual do Ibitipoca, conforme denúncias

contidas  nas  referidas  notas;  sejam  encaminhadas  ao  governador  do  Estado  as

referidas  notas,  acompanhadas de pedido de providências  para a  substituição do

gerente do Parque Estadual do Ibitipoca, em vista das denúncias contidas nessas

notas, e em virtude da falta de sensibilidade social e urbanidade demonstradas pelo

gerente; sejam encaminhadas ao promotor de justiça da Comarca de Lima Duarte

essas notas taquigráficas, acompanhadas de pedido de providências para apuração

de denúncias  de ameaças sofridas por moradores do Município de Conceição de

Ibitipoca em razão de conflitos agrários ocorridos na região; sejam encaminhadas à

ministra  de  Estado  chefe  da  Secretaria  de  Políticas  de  Promoção  da  Igualdade

Racial; ao procurador- Regional do Ministério Público Federal em Minas Gerais, ao

presidente do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio, ao
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ministro do Meio Ambiente, ao ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência

da República essas notas; sejam encaminhadas à Procuradoria-Geral de Justiça as

referidas  notas  taquigráficas,  acompanhadas  de  pedido  de  providências  para

apuração de denúncias de suposto desvio de recursos destinados à compensação

ambiental; sejam encaminhadas as mencionadas notas taquigráficas ao Promotor de

Justiça, ao Juiz de Direito da Comarca de Itamarandiba e aos convidados da reunião;

seja encaminhado ao Diretor-Geral do Instituto Estadual de Florestas de Minas Gerais

pedido de informações sobre: quais são as unidades de conservação existentes no

Estado sob a administração do IEF; qual é o número de pessoas e/ou famílias já

regularizadas  e  também  daqueles  que  se  encontram  pendentes  de  regularização

fundiária  (impacto  social);  quais  são  as  unidades  de  conservação  a  serem

implantadas e/ou aumentadas no Estado, com o respectivo número de pessoas a

serem  atingidas;  Rogério  Correia  e  Durval  Ângelo  em  que  solicitam  sejam

encaminhadas  ao  governador  do  Estado  as  referidas  notas  taquigráficas,

acompanhadas de pedido de providências para a suspensão de todos os processos

de desapropriação dos terrenos localizados no Parque Estadual da Serra Negra, para

realização de negociações e reavaliação dos valores  dos imóveis  desapropriados;

Cabo  Júlio  em  que  solicita  sejam  encaminhadas  as  notas  taquigráficas  da  67ª

Reunião  Extraordinária  desta  comissão  à  Corregedoria  de  Polícia  Militar,

acompanhadas de pedido de providências para abertura de inquérito policial militar

objetivando  apurar  possíveis  crimes  de  tortura,  abuso  de  autoridade,  coação,

condescendência  criminosa  praticados  contra  militares  da  19ª  Companhia

Independente do Pará de Minas, em fato ocorrido no dia 19/9/2013, por membros da

Subcorregedoria da 7ª Região de Polícia Militar; Cabo Júlio, Rômulo Viegas, Sargento

Rodrigues e Durval Ângelo (16) em que solicitam seja encaminhado ao corregedor do

Tribunal  de  Justiça  pedido  de  informações  sobre  o  número  de  representações

existentes em favor do juiz Fabiano Afonso da 1ª Vara Criminal e do 1º Tribunal do

Júri da Comarca de Ribeirão das Neves, bem como o resultado das sindicâncias já

realizadas;  sejam  encaminhadas  à  Corregedoria-Geral  da  Polícia  Civil  as  notas

taquigráficas da 68ª Reunião Extraordinária da comissão, acompanhadas de pedido

de providências para que sejam ouvidos Gustavo Garcia Assunção, da 3ª Delegacia
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de Polícia de Ribeirão das Neves sobre as denúncias apresentadas contra Fabiano

Afonso, juiz da 1ª Vara Criminal e do 1º Tribunal  do Júri  de Ribeirão das Neves,

especialmente no que se refere ao tratamento desrespeitoso e entraves impostos às

investigações criminais desse município; sejam encaminhadas ao Comando-Geral da

Polícia  Militar  as  referidas  notas  taquigráficas,  acompanhadas  de  pedido  de

providências para garantir assistência jurídica aos militares do 40º Batalhão da Polícia

Militar  por  parte  da  assessoria  jurídica  da  instituição,  com  um  posicionamento

institucional  em  defesa  dos  militares;  seja  encaminhado  ao  Comando-Geral  da

PMMG pedido de providências para que os policiais do 40º Batalhão da Polícia Militar,

ao serem convocados para depor e testemunhar  perante a 1ª  Vara Criminal e 1º

Tribunal  do  Júri  da  Comarca  de  Ribeirão  das  Neves,  sejam  acompanhados  por

advogados da instituição; seja realizada visita ao Presidente do Tribunal de Justiça e

ao Corregedor do Tribunal de Justiça para discutir as denúncias contra o juiz Fabiano

Afonso da 1ª Vara Criminal  e do 1º Tribunal do Júri  da Comarca de Ribeirão das

Neves;  sejam  encaminhadas  ao  Conselho  Nacional  de  Justiça  -  CNJ  as  notas

taquigráficas da presente reunião, acompanhadas com pedido de providências para

apuração  das  denúncias  apresentadas  contra  Fabiano  Afonso,  Juiz  da  1ª  Vara

Criminal e do 1º Tribunal do Juri da Comarca de Ribeirão das Neves, especialmente

no  que  se  refere  ao  tratamento  abusivo  e  discriminatório  dispensado  a  policiais

militares, servidores do Tribunal de Justiça, promotores de justiça e delegados de

polícia  do  mencionado  município,  além  de  outras  práticas  incompatíveis  com  o

exercício da magistratura, em desrespeito ao art. 35 da Lei Complementar Federal nº

35, de 1979, e ao Código de Ética da Magistratura, e solicitam sejam ouvidos, para a

averiguação  dos  fatos:  Gustavo  Garcia  Assunção,  Delegado  da  3ª  Delegacia  de

Polícia Civil em Ribeirão das Neves; Márcio Rocha Viana, Delegado de Homicídios

em Ribeirão das Neves; Henrique Nogueira Macedo, promotor de Justiça da Vara de

Execuções  Criminais  em  Ribeirão  das  Neves;  Antônio  Henrique  Franco  Lopes,

promotor  de Justiça em Ribeirão das Neves; e Cézar  Felipe Colombiari  da Silva,

Delegado Regional de Polícia de Iturama; seja realizada visita ao Conselho Nacional

de Justiça para debater as denúncias de práticas incompatíveis com o exercício da

magistratura e desrespeito ao art. 35 da Lei Complementar Federal nº 35, de 1979, e
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ao Código de Ética da Magistratura por parte de Fabiano Afonso, juiz da 1ª Vara

Criminal e do 1º Tribunal do Juri da Comarca de Ribeirão das Neves, especialmente

no  que  se  refere  ao  tratamento  abusivo  e  discriminatório  dispensado  a  policiais

militares, servidores do Tribunal de Justiça, promotores de justiça e delegados de

polícia do mencionado município; sejam encaminhadas à Comissão de Defesa das

Prerrogativas da Advocacia e à Comissão de Direitos Humanos, ambas da Ordem

dos advogados do Brasil - Seção de Minas Gerais, as notas taquigráficas da reunião,

acompanhadas de pedido de providências para que sejam ouvidos os  advogados

com  atuação  na  Comarca  de  Ribeirão  das  Neves  acerca  das  possíveis  práticas

incompatíveis  com  o  exercício  da  magistratura  e  desrespeito  ao  art.  35  da  Lei

Complementar Federal nº 35,  de 1979, e ao Código de Ética da Magistratura por

parte de Fabiano Afonso, juiz da 1ª Vara Criminal e do 1º Tribunal do Juri da Comarca

de Ribeirão das Neves,  especialmente no que se refere ao tratamento  abusivo  e

discriminatório dispensado a advogados, policiais militares, servidores do Tribunal de

Justiça,  promotores  de  justiça  e  delegados  de  polícia  do  mencionado  município;

sejam  encaminhadas  à  Corregedoria-Geral  de  Justiça  do  Estado  as  notas

taquigráficas da reunião, acompanhadas de pedido de providências para apuração

das denúncias apresentadas contra Fabiano Afonso, juiz da 1ª Vara Criminal e do 1º

Tribunal  do  Juri  da  Comarca  de  Ribeirão  das  Neves;  sejam  encaminhadas  à

Associação  dos  Magistrados  Mineiros  -  Amagis  -  e  à  Associação  Nacional  dos

Magistrados  Estaduais  -  Anamages  -  as  notas  taquigráficas  da  reunião,  para

conhecimento das denúncias apresentadas contra Fabiano Afonso, juiz da 1ª Vara

Criminal e do 1º Tribunal do Juri da Comarca de Ribeirão das Neves, com pedido de

providências para que ambas as associações emitam notas públicas de reprovação

dos atos atribuídos ao magistrado e de desagravo em favor dos policiais militares

lotados  no  40º  Batalhão  da  Polícia  Militar  de  Ribeirão  das  Neves;  sejam

encaminhadas ao juiz diretor do Foro de Ribeirão das Neves as notas taquigráficas

da presente reunião para conhecimento das denúncias apresentadas contra Fabiano

Afonso,  juiz  da  1ª  Vara  Criminal  e  do  1º  Tribunal  do  Júri  da  referida  Comarca,

acompanhadas de pedido de providências para averiguação dos fatos e efetivação

das  medidas pertinentes  ao  caso;  sejam encaminhadas  as notas taquigráficas da
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presente reunião às autoridades e representantes das entidades que participaram do

evento;  sejam encaminhadas à Associação Juízes para a Democracia  -  AJD -  as

notas  taquigráficas  da  reunião,  acompanhadas  de pedido  de  providências  para  a

realização de audiência pública em Ribeirão das Neves para ouvir denúncias contra

Fabiano Afonso, juiz da 1ª Vara Criminal e do 1º Tribunal do Júri  de Ribeirão das

Neves,  especialmente  no  que  se  refere  ao  tratamento  abusivo  e  discriminatório

dispensado a policiais militares e civis, servidores do Tribunal de Justiça de Minas

Gerais  e  moradores  do  município,  além  de  outras  práticas  incompatíveis  com  o

exercício da magistratura, em desrespeito ao art. 35 da Lei Complementar Federal nº

35, de 1979, e ao Código de Ética da Magistratura; sejam encaminhadas ao Conselho

de Defesa dos Direitos  da Pessoa Humana -  CDDPH - da Secretaria  de Direitos

Humanos  da  Presidência  da  República  e  ao  Conselho  Estadual  de  Defesa  dos

Direitos  Humanos  -  Conedh  -,  as  notas  taquigráficas  da  presente  reunião,

acompanhadas de pedido de providências para a realização de audiência pública em

Ribeirão das Neves  para  ouvir  denúncias  contra Fabiano Afonso,  juiz da  1ª  Vara

Criminal  e do  1º  Tribunal  do Júri  de  Ribeirão das Neves;  sejam encaminhadas à

presidência da Câmara Municipal de Ribeirão das Neves as notas taquigráficas da

presente reunião,  acompanhadas de pedido de providências  para a realização de

audiência  pública  em  Ribeirão  das  Neves  para  ouvir  denúncias  contra  Fabiano

Afonso, juiz da 1ª Vara Criminal e do 1º Tribunal do Júri de Ribeirão das Neves; sejam

encaminhadas ao prefeito do Município de Ribeirão das Neves as notas taquigráficas

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, 22 de novembro de 2013.

Durval Ângelo, presidente.

ATA DA 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E

TECNOLOGIA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA,

EM 20/11/2013

Às 16h2min, comparecem na Sala das Comissões a deputada Maria Tereza Lara e

os  deputados  Duarte  Bechir,  Bosco  e  Adalclever  Lopes  (substituindo  o  deputado

Elismar Prado, por indicação da liderança do Bloco MSC), membros da supracitada
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comissão. Estão presentes, também, os deputados Tadeu Martins Leite e Ulysses

Gomes. Havendo número regimental, o presidente, deputado Duarte Bechir, declara

aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do deputado Bosco,

dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita

pelos  membros  da  comissão  presentes.  A presidência  informa  que  a  reunião  se

destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da

comissão e comunica o recebimento de ofício das Sras. Andressa Rejaine, Gabriela

Ribeiro  e  Sulamar  Muzzi,  estudantes  de  pedagogia  do  Centro  Universitário  Una,

publicado no  Diário do Legislativo  de 7/11/2013; de ofício da Sra. Beatriz da Silva

Cerqueira, coordenadora-geral do Sind-Ute, solicitando apoio desta Casa no tocante

à proibição pela Secretaria de Educação de se contratar servidores substitutos aos

licenciados  nas  escolas;  e  de  dois  e-mails  recebidos  por  meio  do  Fale  com  a

Assembleia da Sra. Cibele Borges, em que solicita a votação de projeto de autoria do

governador do Estado que concede aumento salarial de 5% para os servidores em

educação. O presidente acusa o recebimento do Projeto de Lei nº 4.637/2013, no 1°

turno, do qual designou como relator o deputado Deiró Marra, e informa que avocou a

si a relatoria do Projeto de Lei nº 3.924/2013, 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 5.946, 6.011, 6.258 e 6.280/2013. Submetidos a

discussão e votação, cada um por sua vez, são aprovados os Pareceres de Redação

Final dos Projetos de Lei nºs 4.298, 4.300, 4.388 e 4.469/2013. 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 do deputado Rogério Correia(5) em

que solicitam seja realizada visita à Escola Estadual Melo Viana, no Bairro Carlos

Prates,  para  verificar  a  construção  da  quadra  esportiva  construída  em  terreno

adquirido há seis anos pelo Estado; seja realizada visita à Escola Estadual Professor

Morais, no Bairro Carlos Prates, para verificar os motivos da inexistência de quadra

esportiva  nesse  estabelecimento  de  ensino;  seja  realizada  visita  ao  Instituto  de

Educação, para verificar as denúncias apresentadas por trabalhadores em educação
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sobre a precariedade do espaço da cozinha e do refeitório e sobre a 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,

para verificar o andamento da reforma dessa unidade de ensino; seja realizada visita

à Escola Estadual Professora Benvinda de Carvalho, no Bairro Jardim Montanhês,

para verificar os motivos de suas dependências físicas estarem estruturadas de forma

inadequada, similar a uma unidade prisional e não de ensino; 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; do deputado Tadeu Martins Leite em que solicita

seja  realizada  reunião  para  discutir,  em  audiência  pública,  a  possibilidade  de

ampliação dos cursos oferecidos pela Universidade Estadual de Montes Claros no

câmpus  de  Almenara;  do  deputado  Paulo  Lamac  em  que  solicita  seja  realizada

reunião para debater, em audiência pública, o assunto "Temas transversais: entre a

teoria e a prática nas escolas"; do deputado Neilando Pimenta em que solicita seja

encaminhado  à  Secretaria  de  Educação  pedido  de  providências  para  autorizar  a

realização  da  Maratona  do  Conhecimento  nas  escolas  públicas  localizadas  nos

municípios  do  Vale  do  Jequitinhonha,  nos  moldes  do  projeto  idealizado  pela

Faculdade de Almenara, com a finalidade de estimular e promover o estudo entre os

alunos do 3º ano do ensino médio, identificando jovens talentos e incentivando o seu

ingresso  nas  áreas  científicas  e  tecnológicas,  além  de  premiar  as  escolas

participantes e seus estudantes mais  bem colocados;  do deputado Tadeu Martins

Leite  em  que  solicita  seja  encaminhado  ao  governador  do  Estado  pedido  de

informações sobre o andamento da liberação dos recursos destinados às ações do

Programa Brasil  Profissionalizado;  da deputada Maria Tereza Lara e do deputado

Duarte Bechir em que solicitam seja encaminhado à Secretaria de Educação pedido

de providências para que seja revista a aplicação da Resolução SEE nº 2.442, de 7

de  novembro  de  2013,  no  que  se  refere  ao  Cesec  de  Ribeirão  das  Neves;  da

deputada Maria Tereza Lara, do deputado Duarte Bechir e do deputado Bosco em

que solicitam seja enviado voto de congratulações ao presidente do Sistema Fiemg
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pela realização da Olimpíada do Conhecimento; do deputado Adalclever Lopes em

que solicita seja encaminhado à Secretaria de Educação pedido de providências para

que não seja realizada a municipalização da Escola Estadual Imaculada Conceição,

no  Município  de  Ipanema,  atendendo  a  reivindicação  da  comunidade  local;  do

deputado Ulysses Gomes em que solicita seja ouvido o professor Renato de Aquino

Faria Nunes, presidente da Rede Mineira de Inovação e da Universidade Federal de

Itajubá. São recebidos pelo presidente, para posterior apreciação, os requerimentos

da deputada Ana Maria Resende em que solicita seja realizada reunião para debater,

em audiência pública, a questão do transporte escolar, em razão das alterações na

carga horária previstas para 2014; do deputado Duarte Bechir em que solicita seja

encaminhado  à  Secretária  de  Educação  pedido  de  informações  sobre  a  situação

funcional da servidora Lara de Sena Leocádio, Masp 946557-6, especialmente no que

diz respeito ao processo administrativo que teria resultado em seu afastamento do

cargo de diretora escolar; do deputado Carlos Henrique em que solicita seja realizada

visita técnica à Escola Estadual Pandiá Calógeras para averiguar denúncia de pais e

alunos sobre atraso no cronograma das obras de reforma e ampliação da escola e

averiguar  as  condições  físicas  de  suas  instalações  e  de  seu  funcionamento;  do

deputado Celinho do Sinttrocel em que solicita seja realizada reunião para debater,

em  audiência  pública,  o  repasse  do  Fundeb  pelos  municípios  às  creches  e

instituições  conveniadas;  e  da  deputada  Maria  Tereza  Lara  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Educação pedido de providências, sob demanda dos

professores  de  educação  física  da  rede  estadual,  pela  revogação  do  art.  4º  da

Resolução  SEE nº  2253,  de  2013,  e  para  revisão  da  grade curricular  do  projeto

Reinventando  o  Ensino  Médio  Noturno.  A  presidência  interrompe  os  trabalhos

ordinários da reunião para ouvir o Sr. Renato de Aquino Faria Nunes, presidente da

Rede Mineira de Inovação e professor  da Universidade Federal  de Itajubá,  que é

convidado a tomar assento à mesa. A presidência concede a palavra ao deputado

Ulisses  Gomes,  autor  do  requerimento  que  deu  origem  ao  debate,  para  suas

considerações iniciais. Logo após, passa a palavra ao convidado, para que faça sua

exposição.  Abertos  os  debates,  segue-se  ampla  discussão,  conforme  consta  das

notas  taquigráficas.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  presidência  agradece  a
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presença  de  todos,  convoca  os  membros  da  comissão  para  a  próxima  reunião

ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 22 de novembro de 2013.

Maria Tereza Lara, presidente - Bosco - Luzia Ferreira - Sávio Souza Cruz.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 4.091/2013

Comissão de Redação

O  Projeto  de  Lei  n°  4.091/2013,  de  autoria  do  deputado  Carlos  Mosconi, que

declara de utilidade pública a Associação Comercial  e Industrial  de Muzambinho -

Acim -,  com sede no Município de Muzambinho,  foi  aprovado em turno único,  na

forma original.

Vem agora o projeto a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 4.091/2013

Declara de utilidade pública a Associação Comercial e Industrial de Muzambinho -

Acim -, com sede no Município de Muzambinho.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comercial e Industrial de

Muzambinho - Acim -, com sede no Município de Muzambinho.

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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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 27 DE NOVEMBRO DE 2013

ATAS

ATA DA 29ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 20/11/2013

Às  14h10min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  deputados  Zé  Maia,

Lafayette de Andrada, Ulysses Gomes e Tadeu Martins Leite (substituindo o deputado

Adalclever  Lopes,  por  indicação  da  Liderança  do  Bloco  Minas  sem  Censura),

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. A seguir, comunica o

recebimento de ofícios do FNDE (14/11/2013) e da Diretoria de Governo do Banco do

Brasil S.A, publicados no Diário do Legislativo em 14 e 19/11/2013, respectivamente.

O presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais designou

como relatores  os  deputados  mencionados  entre  parênteses:  Projetos  de  Lei  nºs

4.442,  4.443 e  4.648/2013 (Zé Maia);  4.309/2013 (João Vítor  Xavier);  4.331/2013

(Ulysses Gomes); 4.628/2013 (Romel Anízio), no 1º turno; e Projetos de Resolução

nºs 4.693/2013 (Lafayette de Andrada) e 4.694/2013 (Romel Anízio), 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  da  pauta,  por  determinação  do  presidente,  as  Mensagens  nºs  546  e

549/2013,  por  haverem  sido  apreciadas  em  reunião  anterior;  os  Projetos  de  Lei

Complementar nºs 53 e 54/2013 e os Projetos de Lei nºs 2.983/2012 e 4.189/2013,

por  não  cumprirem  pressupostos  regimentais.  Após  discussão  e  votação,  são

aprovados,  cada  um por  sua vez,  os  pareceres  pela  aprovação,  no  2º  turno,  do

Projeto de Lei nº 4.647/2013 na forma do Substitutivo nº 1 ao vencido no 1º turno

(relator: deputado Lafayette de Andrada); e pela aprovação, no 1º turno, dos Projetos

de Lei nºs 3.649/2012 com as Emendas nºs 1 a 3, e 4.415/2013 com a Emenda nº 1,
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da  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  (relator:  deputado  Zé  Maia).  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 26/11/2013, às 20 horas, determina a lavratura da ata e encerra

os trabalhos.

Sala das Comissões, 25 de novembro de 2013.

Zé Maia, presidente - Lafayette de Andrada - Jayro Lessa - Duarte Bechir.

ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 62/2013, EM

21/11/2013

Às 15h57min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Duarte Bechir,

Lafayette de Andrada e Rogério Correia, membros da supracitada comissão.  Está

presente também o deputado Antônio Carlos Arantes. Havendo número regimental, o

presidente ad hoc, deputado Duarte Bechir, declara aberta a reunião e esclarece que

não há ata a ser lida por ser esta a primeira reunião da Comissão. Neste momento, o

deputado Rogério Correia entrega um documento solicitando que a sua presença não

seja computada para efeitos de quórum na reunião. O presidente esclarece que o

deputado Rogério Correia manifestou seu desejo após a reunião já ter sido aberta e

sua  presença  ter  sido  computada,  não  sendo  possível  retroagir  a  contagem.  Às

16h3min,  com  a  saída  do  deputado  Rogério  Correia,  o  presidente  suspende  os

trabalhos  para  que  seja  feita  a  recomposição  do  quórum.  Às  16h14min,  com  a

presença  do  deputado  Lafayette  de  Andrade  e  o  comparecimento  do  deputado

Anselmo José Domingos (substituindo o deputado Inácio Franco, por indicação da

liderança do BAM), o presidente ad hoc, deputado Duarte Bechir, declara reaberta a

reunião e informa que ela se destina a eleger o presidente e o vice-presidente. O

presidente  ad hoc registra as candidaturas dos deputados Duarte Bechir e Rogério

Correia para o cargo de presidente e dos deputados Inácio Franco e Zé Maia para o

cargo de vice-presidente. Feita a votação pelo processo nominal,  são eleitos para

presidente o deputado Duarte Bechir  e para vice-presidente o deputado Zé Maia,

ambos por unanimidade. Na ausência do vice-presidente eleito, o deputado Duarte

Bechir  informa  que  convocará  reunião  especial  para  empossá-lo  e  passa  a
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presidência  ao  deputado  Lafayette  de  Andrada,  que  declara  empossado  como

presidente  o  deputado Duarte  Bechir  e  retorna  a  ele  a  direção dos  trabalhos.  O

presidente eleito agradece a confiança nele depositada e designa relator da matéria o

deputado  Zé  Maia.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  presidência  agradece  a

presença de todos, convoca os membros da comissão para a reunião especial a ser

realizada no dia 22 de novembro, às 11 horas, com a finalidade de dar posse ao vice-

presidente eleito, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 25 de novembro de 2013.

Duarte Bechir, presidente ad hoc - Glaycon Franco - Rogério Correia - Zé Maia.

ATA DA 69ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

HUMANOS NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

22/11/2013

Às 10 horas, comparecem no Auditório da Universidade Federal de Uberlância o

deputado  Durval  Ângelo,  membro  da  supracitada  comissão.  Havendo  número

regimental, o presidente, deputado Durval Ângelo, declara aberta a reunião, dispensa

a leitura da ata da reunião anterior, dá-a por aprovada e a subscreve. A presidência

informa  que  a  reunião  se  destina  a  debater,  em  audiência  pública,  "Habitação e

direitos humanos", especialmente em virtude das denúncias de violações de direitos

humanos  apresentadas  durante  o  debate  público  realizado  em  4/10/2013.  A

presidência  interrompe  os  trabalhos  ordinários  da  reunião  para  ouvir  as  Sras.

Leidiane Costa Aires, representante do Movimento Sem Teto Marcha do Maravilha;

Aline Cristina da Silva, presidente da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos

Advogados do Brasil  -  OAB -  Uberlândia;  Maria  Fátima de Carvalho,  membro do

MUTP; o Frei Rodrigo de Castro Amédée Péret, coordenador da Comissão Pastoral

da  Terra  de  Uberlândia;  e  os  Srs.  Marcos  Batista  Gomes,  vereador  da  Câmara

Municipal de Uberlândia; Igino Marcos da Mata de Oliveira, advogado da Comissão

Pastoral  da  Terra  de  Uberlândia;  Francisco  Rodrigues  da  Silva,  coordenador  do

Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras Sem Teto e Sem Terra de Uberlândia;

Wellington  Marcelino Romana,  coordenador  do Movimento Sem Teto do Brasil  de

Uberlândia; Erivan Magalhães Moraes, coordenador do Movimento de Libertação do

Sem  Terra  de  Uberlândia;  Cleiton  de  Oliveira,  membro  da  Associação  dos
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Trabalhadores  Rurais  Bela  Vista-MG;  Vander  Nogueira  Monteiro,  membro  da

coordenação  do  Movimento  Vira  Assentamento;  Paulo  Henrique  Oliveira  Rocha,

coordenador do Movimento dos Sem Casa; Selis Brandão, assessor de habitação da

Secretaria Municipal de Habitação de Uberlândia; e Adelino Rodrigues, coordenador

do Movimento de Libertação dos Sem Terra, que são convidados a tomar assento à

mesa. O presidente, autor do requerimento que deu origem ao debate, tece suas

considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam

suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta

das  notas  taquigráficas.  A presidência  retoma os trabalhos  ordinários  da  reunião.

Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  presidência  agradece  a  presença  de  todos,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 25 de novembro de 2013.

Durval Ângelo, presidente.

ATA DA 2ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 62/2013, EM

25/11/2013

Às 10h1min,  comparecem na Sala das Comissões os deputados Duarte Bechir,

Rogério  Correia,  Zé  Maia  e  Glaycon  Franco,  membros  da  supracitada  comissão.

Estão presentes, também, os deputados Adalclever Lopes, Jayro Lessa e Lafayette

de  Andrada.  Havendo  número  regimental,  o  presidente  ad  hoc,  deputado  Duarte

Bechir,  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  eleger  o  presidente  e  o  vice-

Presidente, em virtude da renúncia dos deputados Duarte Bechir e Zé Maia, eleitos

anteriormente  para  os  cargos  de  presidente  e  vice-presidente,  respectivamente.

Registram-se  as  candidaturas  dos  deputados  Zé  Maia  e  Rogério  Correia  para

presidente e do deputado Duarte Bechir para vice-presidente. Realizada a votação

para  presidente,  é  eleito  o  deputado  Zé  Maia,  com  três  votos  favoráveis,  dos

deputados Duarte Bechir, Glaycon Franco e Zé Maia. O deputado Rógerio Correia

votou favoravelmente à sua candidatura. Realizada a votação para vice-presidente, é
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eleito o deputado Duarte Bechir,  com três votos favoráveis,  dos deputados Duarte

Bechir,  Glaycon Franco e Zé Maia,  registrando-se o voto em branco do deputado

Rogério Correia. O presidente ad hoc empossa o presidente eleito, que, em seguida,

empossa o vice-presidente. O presidente, deputado Zé Maia, avoca a si a relatoria da

matéria e, cumprida a finalidade da reunião, agradece a presença de todos, convoca

os  membros da comissão para a  próxima reunião  extraordinária,  hoje,  dia  25  de

novembro, às 17 horas, com a finalidade de apreciar o Parecer sobre a Proposta de

Emenda  à  Constituição  nº  62/2013,  determina  a  lavratura  da  ata  e  encerra  os

trabalhos.

Sala das Comissões, 25 de novembro de 2013.

Zé Maia, presidente - Duarte Bechir - Glaycon Franco - Rogério Correia.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.547/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do deputado João Vítor Xavier, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação Cultural Clube dos DJs do Estado de Minas Gerais -

ACCDJMG -, com sede no Município de Sabará.

A matéria  foi  publicada no  Diário  do  Legislativo de  15/11/2012  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos

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 3.547/2012 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Cultural Clube dos DJs do Estado de Minas Gerais - ACCDJMG -, com

sede no Município de Sabará.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro
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atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que, no estatuto constitutivo da instituição, o parágrafo único do art.  13

veda  a  remuneração  de  seus  diretores,  conselheiros  e  associados;  e  o  art.  30

determina  que,  na  hipótese  de  sua  dissolução,  o  patrimônio  remanescente  será

destinado  a  pessoa  jurídica  qualificada como Organização da  Sociedade Civil  de

Interesse Público - Oscip -, nos termos da Lei Federal nº 9.790, de 1999, que tenha,

preferencialmente, o mesmo objetivo social da entidade dissolvida.

Embora não haja óbice à tramitação da proposição em análise, apresentamos, no

final deste parecer, a Emenda nº 1, que tem como finalidade alterar o município sede

da entidade, de Sabará para Belo Horizonte, de acordo com deliberação da reunião

extraordinária ocorrida em 1º de abril de 2012.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 3.547/2012 com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1

Substitua-se,  na  ementa  e  no  art.  1º,  a  expressão  “Município  de  Sabará”  pela

expressão “Município de Belo Horizonte”.

Sala das Comissões, 26 de novembro de 2013.

Sebastião  Costa,  presidente  e  relator  -  Luiz  Henrique  -  Dalmo  Ribeiro  Silva  -

Leonídio Bouças.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.756/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De  autoria  do  Deputado  Hely  Tarqüínio,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  visa  dar

denominação à escola estadual localizada no Bairro Jardim Itamarati, no Município de

Patos de Minas.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 21/2/2013 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Educação, Ciência e Tecnologia.
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Em virtude de decisão da Presidência, foi-lhe anexado, nos termos do § 2º do art.

173 do Regimento Interno, o Projeto de Lei nº 4.124/2013, de autoria do governador

do Estado, enviado por meio da Mensagem nº 459/2013, que dá denominação ao

mesmo estabelecimento educacional.

Compete a este órgão colegiado examinar a matéria preliminarmente quanto aos

aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade,  nos termos do art.  188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto  de Lei  nº  3.756/2013 tem por  escopo  dar  a  denominação de Escola

Estadual  Professor  Ricardo  Rodrigues  Marques  à  escola  estadual  localizada  no

Bairro Jardim Itamarati, no Município de Patos de Minas.

Por seu turno, o Projeto de Lei  nº 4.124/2013 dá a denominação de Professora

Paulina de Melo Porto à mesma escola estadual, localizada na Rua Almir da Silva

Matos, nº 209, no Bairro Jardim Itamarati, no Município de Patos de Minas.

No  que  se  refere  à  competência  normativa,  as  matérias  que  só  podem  ser

reguladas  pela  União,  de  interesse  nacional,  estão  elencadas  no  art.  22  da

Constituição da República. As que são reguladas pelo município, por sua vez, estão

previstas no art. 30, que lhe assegura a prerrogativa de editar normas sobre assuntos

de interesse local e suplementar as legislações federal e estadual para atender às

suas peculiaridades. A regra básica para delimitar a competência do estado membro

está  consagrada no §  1°  do  art.  25  da  Carta  Magna.  É a chamada competência

residual,  que  lhe  faculta  tratar  das  matérias  que  não  se  enquadram  no  campo

privativo da União ou do município.

À luz desses dispositivos, a denominação de próprios públicos não constitui assunto

de  competência  privativa  da  União  ou  do  município,  podendo  ser  objeto  de

disciplinamento jurídico 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.
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Cabe ressaltar  que o  autor  da  proposição em exame solicitou  fosse acolhida  a

sugestão  do  governador  do  Estado  e  do  colegiado  daquela  instituição,  fazendo

prevalecer o bom senso e o espírito de síntese dos juízos individuais que concorrem

nas atuais circunstâncias.

Em  decorrência  dessa  solicitação  e  de  acordo  com  os  ditames  do  Regimento

Interno desta Casa, apresentamos, no final deste parecer, o Substitutivo nº 1, que dá

a denominação de Professora Paulina de Melo Porto à escola estadual localizada no

Bairro Jardim Itamarati, no Município de Patos de Minas.

Conclusão

Em vista do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei n° 3.756/2013 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Dá  denominação  à  escola  estadual  localizada  no  Bairro  Jardim  Itamarati,  no

Município de Patos de Minas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica denominada Professora Paulina de Melo Porto a escola estadual de

ensino fundamental e médio localizada na Rua Almir da Silva Matos, nº 209, no Bairro

Jardim Itamarati, no Município de Patos de Minas.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 26 de novembro de 2013.

Sebastião Costa, presidente -  Leonídio Bouças, relator  -  Luiz Henrique -  Dalmo

Ribeiro Silva.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.945/2013

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

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.

Em virtude de decisão da Presidência, foi anexado à proposição, 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 entre si.
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A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  o  projeto  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, “b”, do Regimento Interno.

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 Bráulio Braz,

pretende dar a denominação de Prefeito Antônio de Souza Viana ao mesmo trecho

rodoviário.

Ressalte-se  que  foi  recebida  nesta  Casa  e  está  anexada  ao  processo

correspondência datada de 19 de setembro de 2013, assinada pelos Srs. Ederaldo

Souza Almeida, Geraldo Magela Henrique e Trovão Vítor de Oliveira, prefeitos dos

Municípios de Orizânia, Santa Margarida e Pedra Bonita, respectivamente, apoiando

a aprovação da proposição em tela.

José Vitor Irmão foi homem simples e trabalhador que deixou importante legado à

população  de  Pedra  Bonita.  Caminhoneiro  simples,  pai  de  quatro  filhos  e

comerciante, trafegava pela estrada que liga Pedra Bonita à Rodovia BR-116 quase

todos os dias, desde que começou suas atividades.

Por essas razões, consideramos justa a homenagem que se pretende fazer a José

Vitor Irmão, ao se denominar a estrada que liga o Município de Pedra Bonita à BR-

116 com seu nome.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.945/2013, em

turno único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 26 de novembro de 2013.

Celinho do Sinttrocel, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.992/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do deputado Neider Moreira, o projeto de lei em tela visa declarar de
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utilidade  pública  a  Associação  Beneficente  Lar  Fraterno  de  Itaúna,  com  sede  no

Município de Itaúna.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  26/4/2013  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.992/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Beneficente Lar Fraterno de Itaúna, com sede no Município de Itaúna.

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 30/9/2013), o art. 34 veda a remuneração de seus administradores; e o art. 38

determina que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente reverterá a

entidade congênere que tenha o mesmo objeto social da instituição dissolvida.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 3.992/2013 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 26 de novembro de 2013.

Sebastião Costa, presidente - Leonídio Bouças, relator - Dalmo Ribeiro Silva - Luiz

Henrique.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.133/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do deputado Leonardo Moreira, o projeto de lei em tela visa declarar de
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utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro Novo Cruzeiro e Adjacências,

com sede no Município de Virgolândia.

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 4.133/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação dos  Moradores do  Bairro  Novo Cruzeiro  e Adjacências,  com sede no

Município de Virgolândia.

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 3/10/2013), o art. 49 determina que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio

remanescente  reverterá  a  entidade  congênere,  de  finalidade  não  econômica,

detentora  do  título de  utilidade pública;  e o  art.  51  veda a remuneração de seus

diretores, conselheiros, associados, instituidores, benfeitores ou equivalentes.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 4.133/2013 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 26 de novembro de 2013.

Sebastião Costa, presidente -  Luiz Henrique,  relator  -  Leonídio Bouças -  Dalmo

Ribeiro Silva.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.327/2013

Comissão de Constituição e Justiça
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Relatório

De autoria do deputado Lafayette de Andrada, o projeto de lei em tela visa declarar

de utilidade pública a Academia Barbacenense de Ciências Jurídicas - ABCJ -, com

sede no Município de Barbacena.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  3/8/2013  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Educação, Ciência e Tecnologia.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.327/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Academia Barbacenense de Ciências Jurídicas - ABCJ -, com sede no Município de

Barbacena.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Ressalte-se  que,  no  estatuto  constitutivo  da  instituição,  o  art.  38  veda  a

remuneração de seus administradores; e o art. 41 determina que, na hipótese de sua

dissolução,  o  patrimônio  remanescente  reverterá  a  entidade  cultural  congênere,

reconhecida como de utilidade pública pelo Município de Barbacena.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 4.327/2013 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 26 de novembro de 2013.

Sebastião Costa, presidente e relator - Luiz Henrique - Leonídio Bouças - Dalmo

Ribeiro Silva.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.363/2013

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do deputado Fred Costa, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação Cultural Social Esportiva e Educacional do

Bairro São Bernardo e Adjacências, 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 4.363/2013 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Cultural Social Esportiva e Educacional do Bairro São Bernardo e Adjacências, com

sede no Município de Belo Horizonte,  pessoa jurídica de direito  privado,  sem fins

lucrativos,  de  caráter  beneficente,  que  tem  por  escopo  a  representação  de  seus

beneficiários  perante  as  autoridades  públicas,  além  da  promoção  de  atividades

culturais, de lazer, educação, saúde, esporte e meio ambiente.

Com esse propósito, a instituição atua na promoção dos direitos e na defesa dos

moradores da região e elabora projetos nas áreas de interesse local.

Tendo  em  vista  o  relevante  trabalho  desenvolvido  pela  associação  junto  à

comunidade do município, consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título

de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4363/2013, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 26 de novembro de 2013.

Bosco, relator .

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.397/2013

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do deputado Anselmo José Domingos, o projeto de lei em epígrafe tem
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por objetivo declarar de utilidade pública a Associação Comunitária e dos Pequenos

Produtores Rurais do Bairro Acampamento - ACPPRBA -, com sede no Município de

Carandaí.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.

Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.397/2013 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Comunitária e dos Pequenos Produtores Rurais do Bairro Acampamento - ACPPRBA

-, com sede no Município de Carandaí, pessoa jurídica de direito privado, sem fins

lucrativos, de caráter beneficente, que tem por escopo a promoção da melhoria da

qualidade de vida dos moradores do bairro em que atua.

Com  esse  propósito,  a  instituição  desenvolve  ações  de  geração  de  renda  e

promove a capacitação de seus associados; apoia a comercialização dos produtos

locais;  além  de  firmar  parcerias  com  instituições  públicas  e  privadas  visando  à

regularização fundiária e à oferta de moradia para seus beneficiários

Tendo em vista o relevante trabalho desenvolvido pela referida associação com a

comunidade  do  Bairro  Acampamento,  no  Município  de  Carandaí,  consideramos

meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.397/2013, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 26 de novembro de 2013.

Bosco, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.444/2013

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 Fundação de Assistência Social Evangélica

Valdomiro Peres - FASEVP -, com sede no Município de Brasilândia de Minas. .
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A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.

Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.444/2013 pretende declarar de utilidade pública a Fundação

de  Assistência  Social  Evangélica  Valdomiro  Peres  -  FASEVP  -,  com  sede  no

Município  de  Brasilândia  de  Minas,  pessoa  jurídica  de  direito  privado,  sem  fins

lucrativos,  de  caráter  beneficente,  que  tem  por  escopo  a  proteção  da  saúde  da

família, da maternidade, da infância, da adolescência e da velhice e a reabilitação das

pessoas com deficiência.

Com  esse  propósito,  a  instituição  canaliza  forças  para  a  implantação  e  a

manutenção  de  creches,  colégios,  orfanatos,  asilos,  centros  de  recuperação  de

menores e hortas comunitárias; combate a fome e a pobreza; busca integrar seus

beneficiários no mercado de trabalho; divulga a cultura e o esporte locais e protege o

meio ambiente.

Tendo em vista o relevante trabalho desenvolvido pela mencionada fundação pela

comunidade do Município de Brasilândia de Minas, consideramos meritória a iniciativa

de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.444/2013 , em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 26 de novembro de 2013.

Bosco, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.535/2013

Comissão de Esporte, Lazer e Juventude

Relatório

De autoria do deputado Célio Moreira, o projeto de lei em epígrafe visa a instituir o

Dia Estadual do Atleta Paralímpico.

A proposição foi distribuída à Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu pela

sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, e à Comissão de Esporte, Lazer e
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Juventude.

Vem agora o projeto a esta comissão para receber parecer quanto ao mérito, nos

termos do art. 190, combinado com o ar. 102, XIX, do Regimento Interno.

Fundamentação

A  proposição  em  análise  tem  por  objetivo  instituir  o  Dia  Estadual  do  Atleta

Paralímpico a ser comemorado no dia 22 de setembro com a finalidade de "contribuir

para a conscientização popular do paradesporto, da atividade física adaptada, e o

reconhecimento desses brilhantes atletas, auxiliando na divulgação dessa atividade

em busca da ampliação da prática de esportes, em todas as suas modalidades pelas

pessoas com deficiência.".

Entendemos justa a intenção do autor de homenagear atletas que são verdadeiros

exemplos de superação das limitação físicas e cognitivas e que, por isso, servem de

modelo  e  inspiração para  toda a  sociedade.  Entretanto,  ainda que o  esforço dos

atletas com deficiência mereça reconhecimento e apreço, o dia 22 de setembro já é

reservado  às  homenagens  aos  atletas  paralímpicos,  por  força  da  Lei  Federal  nº

12.622, de 8/5/2012.

Julgamos que a instituição de data comemorativa estadual coincidente com a data

comemorativa nacional,  conforme consta no projeto apresentado,  não reforçaria  o

reconhecimento do importante papel  desempenhado pelos  atletas nem contribuiria

para a maior divulgação do paradesporto, dado que a celebração em nível nacional,

na medida em que abrange a nação em sua totalidade, já representa o intuito de

união de todo o País em torno de um objetivo comum, que é lembrar os atletas do

esporte paralímpico.

Para  evitar  tal  sobreposição  legislativa,  propomos,  por  meio  da  emenda

apresentada  ao  final  deste  parecer,  a  instituição  do  Dia  Estadual  do  Esporte

Adaptado, a ser comemorado na mesma data em que se celebra nacionalmente o

atleta  paralímpico.  O  esporte  adaptado  surgiu  após  a  II  Guerra  Mundial  como

tratamento  para  reabilitação  dos  combatentes  lesionados  e  aos  poucos  foi  se

tornando um instrumento para a reintegração social de ex-soldados de guerra.

A longa experiência com o esporte adaptado mostra que a prática esportiva, mesmo

que não vise à participação em competições, traz efeitos positivos para a saúde das
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pessoas  com  deficiência,  como  aumento  da  autoestima,  estímulo  à  autonomia,

prevenção de enfermidades sobrevindas da deficiência e promoção da relação social

do indivíduo.

Considerando  a  contribuição  histórica  do  esporte  adaptado,  apresentamos  uma

emenda que institui um dia para celebrá-lo no Estado. Dessa forma, julgamos estar

ampliando  o  escopo  das  homenagens  também  às  pessoas  que  superam  suas

deficiências por meio da prática de esportes, mas que não têm por objetivo participar

de competições esportivas, bem como aos técnicos, profissionais da área da saúde e

às entidades que apoiam tais experiências. Além disso, a emenda proposta traria à

legislação  estadual  um  diferencial  em  relação  à  legislação  federal  já  em  vigor,

complementando-a.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.535/2013, com a

Emenda nº 1 redigida a seguir.

EMENDA Nº 1

Substitua-se,  no  art.  1º  do  Projeto  de  Lei  nº  4.535/2013,  a  expressão  "Atleta

Paralímpico" pela expressão "Esporte Adaptado".

Sala das Comissões, 16 de novembro de 2013.

Marques Abreu, presidente - Mário Henrique Caixa, relator - Tadeu Martins Leite.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.572/2013

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 Instituto Semear - AIS -, com sede no Município de

Bugre.

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.
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Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.572/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Instituto Semear - AIS -, com sede no Município de Bugre.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

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. 29

veda  a  remuneração  de  seus  diretores,  conselheiros,  associados,  instituidores,

benfeitores, doadores ou equivalentes; e o art. 42 determina que, na hipótese de sua

dissolução, o patrimônio remanescente reverterá a entidade congênere, registrada no

Conselho Nacional de Assistência Social.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 4.572/2013 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 26 de novembro de 2013.

Sebastião  Costa,  presidente  e  relator  -  Luiz  Henrique  -  Dalmo  Ribeiro  Silva  -

Leonídio Bouças.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.584/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do deputado Alencar da Silveira Jr., o projeto de lei em tela visa declarar

de utilidade pública a Associação Comunitária do Povoado de Barra de Salinas, com

sede no Município de Coronel Murta.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  10/10/2013 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
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com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.584/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Comunitária do Povoado de Barra de Salinas, com sede no Município de

Coronel Murta.

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, instituidores e associados; e o art. 37

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 4.584/2013 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 26 de novembro de 2013.

Sebastião Costa, presidente -  Luiz Henrique,  relator  -  Leonídio Bouças -  Dalmo

Ribeiro Silva.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.592/2013

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 Viçosense de Amor Exigente - Avamex -, com sede no

Município de Viçosa.

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.
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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 4.592/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Viçosense de Amor Exigente  -  Avamex  -,  com sede no  Município  de

Viçosa.

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.  4º  dispõe que,  na

hipótese  de  sua  dissolução,  o  patrimônio  remanescente  reverterá  a  entidade

assistencial,  devidamente  registrada;  e  o  art.  6º  veda  a  remuneração  de  seus

diretores, conselheiros, associados, instituidores, benfeitores ou equivalente.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 4.592/2013 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 26 de novembro de 2013.

Sebastião  Costa,  presidente  e  relator  -  Luiz  Henrique  -  Dalmo  Ribeiro  Silva  -

Leonídio Bouças.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.641/2013

Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

Relatório

De autoria do deputado Ulysses Gomes, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade  pública  a  Associação  Ecológica  de  Cruzília  -  Assecruz  -,  com  sede  no

Município de Cruzília.

Examinado o projeto preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que
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concluiu  por  sua juridicidade,  constitucionalidade e  legalidade,  cabe agora  a esta

comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria, conforme preceitua o art. 103, I,

“a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A Associação  Ecológica  de  Cruzília  -  Assecruz  -  é  uma entidade  que  tem  por

finalidade agregar catadores e recicladores de lixo da cidade de Cruzília.

Entre seus objetivos está o de orientar e diversificar as atividades dessa categoria,

utilizando-se  principalmente  dos  conhecimentos  e  experiências  dos  próprios

associados.

Num  momento  em  que  a  preocupação  ambiental  exige  ações  voltadas  para  a

reciclagem e o aproveitamento do lixo urbano, uma associação que dê suporte ao

desenvolvimento de tais atividades cumpre um importante papel na sociedade.

Julgamos, pois, oportuno que a Assecruz seja declarada de utilidade pública.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.641/2013, em

turno único, na forma proposta.

Sala das Comissões, 26 de novembro de 2013.

Rômulo Veneroso, relator.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº

62/2013

Comissão Especial

Relatório

De autoria  do  governador  do  Estado,  a Proposta  de  Emenda à  Constituição nº

62/2013 “altera o § 5º do art. 14 da Constituição do Estado”.

Publicada no Diário do Legislativo em 6/11/2013, a proposição foi distribuída a esta

comissão  para  receber  parecer,  nos  termos  do  disposto  no  art.  111,  I,  “a”,  do

Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição sob exame pretende alterar o § 5º do art. 14 da Constituição mineira,

que  autoriza  o  Estado  a  instituir  ou  manter  fundação  somente  com  natureza  de

pessoa jurídica de direito público.
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Conforme ressaltado na justificação, a finalidade da emenda é possibilitar que o

Estado crie fundação com personalidade jurídica de direito privado para administrar e

executar  plano  de  benefícios  do  regime  de  previdência  complementar  dos  seus

servidores públicos.

Como pano de fundo para a alteração, tem-se a reforma previdenciária, expressa

nas Emendas à Constituição nº 20, de 1998, nº 41, de 2003, e nº 47, de 2005, a partir

das quais  a Constituição da República  passou a permitir  a  adoção do regime de

previdência  complementar  para  os  servidores  públicos  de  todos  os  entes  da

federação.

De acordo com a justificação, “(...) as Leis Complementares Federais nº 108 e nº

109, ambas de 29 de maio de 2001, estabelecem que a previdência complementar de

servidores públicos é operacionalizada por  intermédio de entidades fechadas cuja

constituição e funcionamento dependem de prévia e expressa autorização do órgão

regulador  e  fiscalizador,  qual  seja,  a  Superintendência  Nacional  de  Previdência

Complementar  -  Previc.  E,  nos  termos  do  disposto  no  §  1º  do  art.  31  da  Lei

Complementar nº 109, de 2001, as entidades fechadas organizar-se-ão sob a forma

de fundação ou sociedade civil, sem fins lucrativos, sendo o entendimento do órgão

fiscalizador no sentido de que a entidade em questão tenha personalidade jurídica de

direito privado”.

Por outro lado, a Constituição do Estado de Minas Gerais prevê, no § 5º do art. 14,

que “ao Estado somente é permitido instituir ou manter fundação com natureza de

pessoa jurídica de direito público, cabendo a lei complementar definir as áreas de sua

atuação.  Vê-se,  assim,  que  a  opção  original  da  Constituição  mineira  foi  vedar  a

criação de fundações públicas de direito privado. Tal vedação não encontra paralelo

no âmbito do texto da Constituição da República, conforme se vê da leitura do seu

art. 37, XIX, com a redação dada pela Emenda à Constituição nº 19, de 1998.

Com a alteração proposta, ficaria ressalvada a possibilidade de criação de fundação

de direito privado pelo Estado na hipótese a que se refere o § 14 do art. 36, que trata

da  entidade  de  gestão  do  sistema  de  previdência  complementar  dos  servidores

estaduais.

Cabe, portanto, analisar a viabilidade jurídica de criação de fundação privada pelo
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Estado. E,  sendo positiva a resposta,  indagar se poderia o Estado criar  fundação

privada para gerir o sistema de previdência complementar de seus servidores.

A criação  de  fundações  governamentais  de  direito  privado  tem  sido  objeto  de

controvérsias no âmbito jurídico. De acordo com Raquel Urbano de Carvalho, em um

primeiro  momento,  a  doutrina  entendia  que  todas  as  fundações,  mesmo quando

cridas e controladas pelo Estado, teriam personalidade jurídica de direito privado. O

Decreto-Lei nº 200, de 1967, a princípio, relacionou como pessoas da Administração

Indireta  federal  apenas  as  autarquias,  as  empresas  públicas  e  as  sociedades  de

economia  mista.  Posteriormente,  tem  início  um  processo  de  publicização  de  tais

entidades. Em 1987, a Lei nº 7.596, de 1987, passou a incluir as fundações públicas

no rol das instituições que compõem a administração indireta. Também inseriu o § 3º

do art. 5º do Decreto-Lei nº 200, de1967, deixando claro que as fundações adquirem

personalidade jurídica com a inscrição da escritura pública de sua constituição no

Registro Civil de Pessoas Jurídicas, não se lhes aplicando as demais disposições do

Código Civil concernentes às fundações.

Com  a  promulgação  da  Constituição  de  1988,  grande  parte  da  doutrina  e

jurisprudência passou a afirmar que a existência de fundações públicas de direito

privado violaria a nova ordem constitucional. As fundações de direito público seriam,

sob essa ótica, caracterizadas como verdadeiras autarquias.

A edição da Emenda à Constituição nº  19,  de 1998,  por  sua vez,  reacendeu a

discussão  a  respeito  do  regime  aplicável  às  fundações  públicas.  Com  a  nova

redação, o art. 37, XIX, da Constituição da República passou a dispor que “somente

por lei específica poderá ser criada autarquia e autorizada a instituição de empresa

pública,  de  sociedade  de  economia  mista  e  de  fundação,  cabendo  à  lei

complementar,  neste  último  caso,  definir  as  áreas  de  sua  atuação.”  Enquanto  a

redação original do citado inciso falava expressamente em fundação pública, a nova

redação  omitiu  a  palavra  “pública”.  Além  disso,  passou  a  falar  em  criação  de

autarquia por  lei  e  em autorização legal  para  criação de fundação,  procedimento

exclusivo de criação de pessoa jurídica de direito privado.

Passou,  então,  a  preponderar  na  doutrina  e  jurisprudência  contemporânea  o

entendimento de que existem dois tipos de fundações públicas: de direito público e de
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direito  privado.  Segundo  essa  ótica,  caberia  ao  legislador,  no  momento  de  sua

criação,  submetê-la  ao  um  ou  outro  regime  jurídico.  Neste  sentido,  Maria  Sylvia

Zanella de Pietro afirma que “colocamo-nos entre os que defendem a possibilidade de

o poder público, ao instituir fundação, atribuir-lhe personalidade de direito público e de

direito privado.(...) Em cada caso concreto, a conclusão sobre a natureza jurídica da

fundação - pública ou privada - tem que ser extraída do exame da sua lei instituidora

e dos respectivos estatutos". (Direito Administrativo, São Paulo: Atlas, 2006, p. 426-

428)

Na mesma linha, Raquel Urbano de Carvalho ensina que a fundação pública é um

gênero do qual  podem ser espécies a fundação instituída sob o regime de direito

público e a fundação submetida ao regime de direito privado. “A natureza jurídica

pública ou privada da fundação governamental resulta do exame da lei instituidora e

dos seus elementos característicos e dos estatutos”. (Curso de Direito Administrativo,

Salvador: Editora JusPodivm, 2008, p. 751).

O entendimento doutrinário acima tem encontrado respaldo na jurisprudência. O

Supremo Tribunal Federal vem admitindo tanto a existência de fundações de direito

público,  instituídas  pelo  Estado,  quanto  a  existência  de  fundações  de  natureza

jurídica  diversa,  “sejam  elas  fundações  de  direito  privado  ou  fundações  públicas,

como as instituídas pelo Distrito  Federal”,  conforme decidido na ADI 2.794-DF, de

relatoria do Ministro Sepúlveda Pertence.

Não havendo obstáculo jurídico para a criação de fundação de direito privado pelo

Estado, entendemos que pode o ente da federação optar por autorizar ou não sua

criação. Isso porque, de acordo com o art. 25 da Carta Federal, o poder constituinte

decorrente dos estados da Federação, é dotado de autonomia, observados os limites

impostos pela Constituição da República. A doutrina menciona, a propósito, princípios

constitucionais sensíveis, extensíveis e instituídos, de observância obrigatória pelos

Estados. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a referida exigência

importa em um princípio de simetria, que vincula ou restringe o âmbito de atuação do

constituinte estadual. A mesma Corte ressalta, porém, que a “invocação da regra da

simetria não pode, em síntese, ser produto de uma decisão arbitrária ou imotivada do

intérprete” (ADI 4.298-MC, voto do Rel. Min. Cezar Peluso, julgamento em 7/10/2009,
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Plenário,  DJE de 27/11/2009.)  A simetria  busca guardar  as  linhas  essenciais  dos

entes da federação, relacionadas ao equilíbrio entre os poderes e a unidade nacional,

não impedindo a conformação jurídica das entidades que compõem a Administração

Indireta dos entes da federação.

Por  fim,  a  possibilidade  de  criar  fundação  para  gerir  o  regime  de  previdência

complementar dos servidores é encampada pelo § 15 do art. 40 da Constituição da

República,  com  a  redação dada  pela  Emenda  à  Constituição  nº  41,  de  2003.  O

dispositivo estabelece que o regime de previdência complementar será instituído por

lei de iniciativa do respectivo Poder Executivo, por intermédio de entidades fechadas,

de natureza pública,  que oferecerão aos seus respectivos participantes  planos de

benefícios na modalidade de contribuição definida.

A questão que se coloca é se a locução “natureza pública”, empregada pelo § 15 do

art. 40 da Constituição da República, refere-se à natureza da personalidade jurídica

ou à natureza do regime jurídico aplicável.

Na primeira hipótese a locução poderia indicar orientação constitucional no sentido

da instituição de uma fundação governamental de direito público, ou seja, de uma

fundação autárquica. Essa solução traria, todavia, inconvenientes pois a atividade a

ser  desempenhada,  previdência  mediante  capitalização  de  recursos  vertidos  por

servidores e pelo patrocinador, pressupõe a adoção de um modelo democrático de

administração nos termos do disposto no inciso VII do parágrafo único do art. 194 e

do § 6º do art. 202 da Constituição da República:

"Art.  194 -  A seguridade social  compreende um conjunto integrado de ações de

iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos

relativos à saúde, à previdência e à assistência social.

Parágrafo  único  -  Compete  ao  Poder  Público,  nos  termos  da  lei,  organizar  a

seguridade social, com base nos seguintes objetivos: (...)

VII  -  caráter  democrático  e  descentralizado  da  administração,  mediante  gestão

quadripartite,  com  participação  dos  trabalhadores,  dos  empregadores,  dos

aposentados e do Governo nos órgãos colegiados. (...)

Art. 202 - O regime de previdência privada, de caráter complementar e organizado

de  forma  autônoma  em  relação  ao  regime  geral  de  previdência  social,  será
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facultativo, baseado na constituição de reservas que garantam o benefício contratado,

e regulado por lei complementar. (...)

§  6º  -  A lei  complementar  a  que se refere  o §  4°  deste artigo estabelecerá  os

requisitos para a designação dos membros das diretorias das entidades fechadas de

previdência  privada  e  disciplinará  a  inserção  dos  participantes  nos  colegiados  e

instâncias  de  decisão  em  que  seus  interesses  sejam  objeto  de  discussão  e

deliberação".

As pessoas autárquicas, e também as fundações governamentais de direito público,

visto  que  criadas  por  lei  e  organizadas  nos  termos  de  atos  jurídicos  unilaterais,

apresentam a desvantagem de uma forma jurídica incompatível  com a autonomia

assegurada aos membros  de seu corpo diretivo  e com o  modelo  democrático  de

administração  preconizado  pelos  dispositivos  constitucionais  mencionados.  Já  as

pessoas de direito privado, sejam associações, sejam fundações governamentais de

direito  privado,  são  administradas  conforme  os  atos  emanados  dos  seus  órgãos

diretores que são levados a registro junto ao cartório competente. Tal procedimento é

mais  compatível  com a  desejada autodeterminação que se pretende assegurar  à

entidade e seus dirigentes.

Noutra linha, é necessário observar que os bens das pessoas jurídicas de direito

público são, nos termos do art. 98 do Código Civil, bens públicos.

"Art.  98  -  São  públicos  os  bens  do  domínio  nacional  pertencentes  às  pessoas

jurídicas de direito público interno; todos os outros são particulares, seja qual for a

pessoa a que pertencerem".

A atividade de previdência por capitalização implica a realização de transações e a

exposição a riscos de mercado. Difícil imaginar pessoa jurídica de direito público que

exponha bens públicos a tais riscos e, por outro lado, é igualmente complicado cogitar

a existência de agentes do mercado que aceitem transacionar sob o risco de posterior

discussão quanto a inalienabilidade e impenhorabilidade dos direitos negociados em

contrato.

Portanto,  parece  mais  apropriado  entender  que  a  locução  “natureza  pública”,

contida no § 15 do art. 40 da Constituição da República, não se refere à natureza

pública da personalidade jurídica mas à submissão a determinadas regras do regime
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jurídico administrativo previsto no art. 37 da Constituição da República.

Reforça essa posição o fato de que o art.  202 da Constituição da República se

refere à previdência complementar como previdência privada. Ademais, em vista do

caráter  voluntário  dos  pagamentos  realizados  pelos  participantes  e  da  natureza

particular dos recursos por eles depositados, a ausência da ressalva constante do §

15 do art. 40 poderia ensejar a conclusão de que tais entidades, ainda que instituídas

e  patrocinadas  pelo  poder  público,  escapariam  às  demais  normas  aplicáveis  à

administração pública.

Portanto, a interpretação da locução “natureza pública”, contida no § 15 do art. 40

da Constituição da República,  deve enfatizar  o sentido material  da expressão em

detrimento da leitura organicista que, se parece a mais óbvia à primeira vista, revela

inconvenientes e incompatibilidades em análise mais detida.

Não  é  demais  lembrar  que  essa  foi  a  visão  encampada  pela  lei  federal  que

regulamenta a previdência complementar dos servidores da União. O § 1º do art. 4º

da  Lei  nº  12.618,  de  2012,  assim  dispõe:  “A Funpresp-Exe,  a  Funpresp-Leg  e  a

Funpresp-Jud serão estruturadas na forma de fundação, de natureza pública, com

personalidade  jurídica  de  direito  privado,  gozarão  de  autonomia  administrativa,

financeira e gerencial e terão sede e foro no Distrito Federal”.

A mesma linha segue o Projeto de Lei Complementar nº 92/2007, que regulamenta

o inciso XIX do art. 37 da Constituição Federal, parte final, para definir as áreas de

atuação de fundações instituídas pelo poder  público.  Determina que lei  específica

poderá instituir ou autorizar fundação, sem fins lucrativos, integrante da administração

pública indireta, com personalidade jurídica de direito público ou privado. Em relação

às  áreas  de  atuação  das  fundações,  o  projeto  inclui,  claramente,  previdência

complementar do servidor público.

No plano normativo estadual, também em São Paulo foi criada entidade fechada

para  administrar  e  executar  plano  de  benefícios  de  caráter  previdenciário

complementar  dos  seus  servidores,  denominada  Fundação  de  Previdência

Complementar  do  Estado  de  São Paulo  -  SP-Prevcom,  cuja  natureza  pública  foi

delineada no parágrafo único do art. 4º da Lei nº 14.653, de 2011, com regulações

específicas no que diz respeito a licitação, contratos e regime de pessoal.
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Ressaltamos,  porém, que a criação de fundação de direito  privado pelo Estado

requer a realização de ajuste na redação atual do § 4º do art. 14 da Constituição de

Minas, para incluí-la entre as hipóteses em que a lei não cria a entidade, mas apenas

autoriza a sua criação, tal como se dá em relação a empresa pública e sociedade de

economia mista, em vista de sua natureza privada, nos termos do art. 37, XIX, da

Constituição da República. Também consideramos oportuno substituir  a expressão

“natureza  de  pessoa  jurídica  de  direito  público”,  contida  no  §  5º  do  art.  14,  por

“personalidade  jurídica  de  direito  público”,  por  razões  de  técnica  legislativa.  Para

tanto, apresentamos o Substitutivo nº 1, a seguir.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação da Proposta de Emenda à Constituição

nº 62/2013 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Altera o inc. II do § 4º e o § 5º do art. 14 da Constituição do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1º - O inciso II do § 4º e o § 5º do art. 14 da Constituição do Estado passam a

vigorar com a seguinte redação:

“Art. 14 - (...)

§ 4º - (…)

II - a autorização para instituir, cindir e extinguir a entidade a que se refere o § 14 do

art. 36, sociedade de economia mista e empresa pública e para alienar ações que

garantam o controle dessas entidades pelo Estado.

§ 5º - Ressalvada a entidade a que se refere o § 14 do art. 36, ao Estado somente é

permitido instituir ou manter fundação com personalidade jurídica de direito público,

cabendo a lei complementar definir as áreas de sua atuação.”.

Art. 2º - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua publicação.”

Sala das Comissões, 26 de novembro de 2013.

Zé Maia, presidente e relator - Glaycon Franco - Inácio Franco - Rogério Correia

(voto contrário).
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.719/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Glycon Franco, a proposição em epígrafe dispõe sobre a

criação do programa estadual de saúde vocal e auditiva dos professores e integrantes

do quadro do magistério e do quadro de apoio da rede estadual de ensino do Estado

de Minas Gerais e dá outras providências.

A proposição foi  publicada no  Diário do Legislativo de 7/2/2013 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça, de Educação, Ciência e Tecnologia e de Saúde

para receber parecer.

Nos termos do art. 102, III, “a”, do Regimento Interno, compete a esta comissão

examinar  preliminarmente  a  matéria  nos  seus  aspectos  de  juridicidade,

constitucionalidade e legalidade.

Fundamentação

O projeto sob exame pretende estabelecer o programa estadual de saúde vocal e

auditiva dos professores e integrantes do quadro do magistério e do quadro de apoio

da rede estadual de ensino do Estado de Minas Gerais.

Ao  autorizar  a  criação  do  referido  programa  de  saúde  vocal,  o  projeto  de  lei

determina a oferta de orientação e atendimento médico preventivo aos profissionais

da educação, bem como de tratamento médico quando necessário. O autor, em sua

justificativa, afirma que o esforço vocal e auditivo do professor é considerável e que

sua voz e audição são essenciais para o desempenho de suas funções.

A matéria se insere no domínio da competência legislativa estadual, no contexto de

sua  autonomia  político-administrativa  de  acordo com os  arts.  18  e  25  da Magna

Carta.

É necessário frisar que, em sua maior parte, o projeto de lei em exame não inova o

ordenamento jurídico estadual, pois a Lei nº 16.077, de 26/4/2006, institui a política

estadual  da  saúde  vocal.  O  projeto  de  lei  em  exame  inova  ao  prever  também

assistência à saúde auditiva.

Não  obstante,  a  efetivação  dos  objetivos  e  diretrizes  da  política  ora  analisada

depende da realização de programas de governo. Diante disso, importa ressaltar que
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a execução de programa de ação governamental demanda recursos, e estes devem

estar previstos na Lei Orçamentária Anual - LOA. Em se tratando de programa de

duração continuada, deve estar previsto também na Lei de Diretrizes Orçamentárias -

LDO -, por força do art. 165 da Constituição da República, e no Plano Plurianual de

Ação Governamental - PPAG -, conforme art. 154 da Constituição do Estado.

Para  sanar  esses  problemas,  esta  comissão  optou  pela  elaboração  de  um

substitutivo que inclui as inovações propostas pelo projeto de lei em exame à citada

Lei nº 16.077, de 26/4/2006.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 3.719/2013 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Altera a Lei nº 16.077, de 26 de abril de 2006, que institui a Política Estadual de

Saúde Vocal

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O art. 1º da Lei nº 16.077, de 26 de abril de 2006, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 1º - Fica instituída a Política Estadual de Saúde Vocal e Auditiva, que tem por

objetivo a prevenção das disfonias e problemas auditivos  em professores da rede

estadual de ensino.”.

Art.  2º  -  O  art.  2º  da  Lei  nº  16.077,  de  2006,  passa a  vigorar  com a  seguinte

redação, ficando acrescentado ao artigo o seguinte inciso V:

“Art. 2º - A Política Estadual de Saúde Vocal e Auditiva abrangerá:

(...)

V - prevenção e identificação precoce dos problemas auditivos.” .

Art.  3º  -  O  art.  3º  da  Lei  nº  16.077,  de  2006,  passa a  vigorar  com a  seguinte

redação:

“Art. 3º - A Política Estadual de Saúde Vocal e Auditiva será implementada segundo

diretrizes estabelecidas em regulamento.”.

Art. 4º - A ementa da Lei nº 16.077, de 2006, passa a ser:

“Institui a Política Estadual de Saúde Vocal e Auditiva.”.
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Art. 5° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 26 de novembro de 2013.

Sebastião Costa, presidente -  Luiz Henrique,  relator  -  Leonídio Bouças -  Dalmo

Ribeiro Silva.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.344/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria da deputada Ana Maria Resende, a proposição em epígrafe altera a Lei

nº 11.666, de 1994, que estabelece normas para facilitar o acesso das pessoas com

deficiência física aos edifícios de uso público.

Publicado  no  Diário  do  Legislativo de  3/8/2013,  foi  o  projeto  distribuído  às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Defesa  dos  Direitos  da  Pessoa  com

Deficiência para receber parecer, nos termos do art. 188 do Regimento Interno.

Cabe  a  esta  comissão,  preliminarmente,  apreciar  os  aspectos  jurídico,

constitucional  e  legal  da  matéria,  conforme  prescreve  o  art.  102,  III,  “a”,  do

mencionado regimento.

Fundamentação

O projeto em análise pretende alterar a Lei nº  11.666, de 1994, que estabelece

normas para facilitar o acesso das pessoas com deficiência física aos edifícios de uso

público. O § 1º do art. 1º da citada lei prevê que:

“Considera-se edifício  de uso público o que abriga atividade de atendimento ao

público, incluindo estabelecimentos comerciais, órgãos públicos, agências e postos

bancários, salas de exibição, estacionamentos, clubes e estabelecimentos de ensino,

entre outros”.(Grifo nosso.)

A proposição sob análise pretende incluir dispositivo na referida lei a fim de obrigar

os bancos do nosso Estado a disponibilizar caixas eletrônicos adaptados às pessoas

com deficiência física e de baixa estatura.

O art. 24, inciso XIV, da Constituição da República, estabelece que cabe ao Estado

legislar  concorrentemente  sobre  “proteção  e  integração  social  das  pessoas

portadoras de deficiência”,  cumprindo-lhe, ainda,  a tarefa de concretizar,  mediante

políticas públicas, a “proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência”, nos
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termos  do seu art.  23,  inciso  II.  Prevê,  ainda,  em  seu  art.  203,  inciso  IV,  que  a

habilitação e reabilitação dessas pessoas e a promoção de sua integração na vida

comunitária constituem objetivos da assistência social. Por oportuno, saliente-se que

a  Lei  nº  10.098,  de  2000,  estabeleceu  normas  gerais  e  critérios  básicos  para  a

promoção  da  acessibilidade  das  pessoas  com  deficiência  ou  com  mobilidade

reduzida,  tratando,  inclusive, de questões relativas ao chamado mobiliário  urbano.

Ademais, a Lei Federal nº 7.853, de 24 de outubro de 1989, que dispõe sobre o apoio

às  pessoas  com deficiência,  prevê  a  obrigação  do  poder  público  de  assegurar  a

essas  pessoas  as  condições  mínimas  para  que  possam  exercer  os  seus  direitos

básicos, inclusive aqueles que proporcionem o seu bem-estar pessoal.

Na esfera estadual, a Carta Mineira dispõe, no art. 224, sobre o dever do Estado de

assegurar condições de integração social à pessoa com deficiência, o que demonstra

que a proposição em estudo insere-se nesse contexto.

Ressalte-se que a Resolução nº 2.878, de 2001, do Banco Central do Brasil, no

exercício  do  seu  poder  regulamentar,  obriga  as  instituições  financeiras  a  adotar

medidas  que  objetivem  assegurar  a  facilidade  de  acesso  para  pessoas  com

deficiência física ou com mobilidade reduzida aos guichês de caixa e aos terminais de

autoatendimento, bem como assegurar a facilidade de circulação para essas pessoas

nas dependências desses estabelecimentos.

Dessa forma, nos parece que a proposição em análise confere densidade normativa

aos preceitos constitucionais e legais mencionados e, dessa forma, não encontramos

óbice a sua regular tramitação. Entretanto, a fim de adequá-la à técnica legislativa,

sugerimos o Substitutivo nº 1.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei no 4.344/2013 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir redigido.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Art. 1º - O inciso XII do art. 3º da Lei nº 11.666, de 1994, que estabelece normas

para facilitar o acesso das pessoas com deficiência física aos edifícios de uso público,

de acordo com o estabelecido no art. 227 da Constituição Federal e no art. 224, § 1º,

I, da Constituição Estadual, passa a vigorar com a seguinte redação:
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“Art. 3º - (…)

XII - caixas eletrônicos, balcões de atendimento e bilheterias adequados à utilização

por pessoa em cadeira de rodas ou de baixa estatura.”.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 26 de novembro de 2013.

Sebastião Costa, presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Luiz Henrique - Leonídio

Bouças.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.351/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do deputado Antônio Carlos Arantes, a proposição em epígrafe objetiva

alterar a Lei nº 19.583, de 17 de agosto de 2011, que dispõe sobre as condições para

manipulação e beneficiamento artesanais de leite de cabra e de ovelha e de seus

derivados.

Publicada  no  Diário  do  Legislativo de  3/8/2013,  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.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.351/2013 visa alterar o disposto no caput do art. 2º e no do

art. 3º, bem como acrescentar §3º ao art. 4º, todos da Lei nº 19.583, de 17 de agosto

de  2011,  que  dispõe  sobre  as  condições  para  manipulação  e  beneficiamento

artesanais de leite de cabra e de ovelha e de seus derivados.

O deputado proponente justifica a apresentação do projeto afirmando, inicialmente,

que  o  leite  de  cabra  e  seus  derivados  sobressaem-se  como  alternativa  para

consumidores com intolerância ao leite  de vaca,  destacando-se, pois,  sua grande

utilidade para a nutrição infantil. Acrescenta ainda que, economicamente, o cenário é

favorável ao desenvolvimento do setor, considerando-se que a baixa disponibilidade

de produtos lácteos da ovinocaprinocultura gera, como corolário, a elevação de seus

preços. Por fim, registra o deputado que, tendo em vista que a Lei nº 19.583, de 2011,
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prevê a adoção de procedimento padrão para registro do produtor que manipule ou

beneficie  artesanalmente  leite,  bem  como  para  a  obtenção  de  título  de

relacionamento,  as  alterações  propostas  objetivam  a  criação  de  “procedimento

específico  para  o  setor  ovinocaprinocultor,  de  maneira  a  evitar  a  adoção  de

exigências comuns para todos os estabelecimentos que manipulam leite”.

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-se  que  no  âmbito  da  legislação  concorrente

compete à União estabelecer normas gerais, cabe aos Estados a suplementação das

diretrizes e parâmetros fixados em lei federal (§§1º e 2º do art. 24 da Constituição da

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 Constituição da República).

Nesse contexto, o legislador estadual aprovou a Lei nº 19.583, de 17 de agosto de

2011, que dispõe sobre as condições para manipulação e beneficiamento artesanais

de leite de cabra e de ovelha e de seus derivados. Com efeito, são três as alterações

à lei em comento propostas no projeto: I - alterar o caput  do art. 2º de modo que o

produtor que manipule ou beneficie artesanalmente leite de cabra e de ovelha e seus

derivados com finalidade comercial deverá, ao realizar o registro no Instituto Mineiro

de Agropecuária - IMA -, observar o regulamento específico por ele emanado; II  -

alterar o caput do art. 3º de modo que o produtor que fornecer leite de cabra ou de

ovelha para manipulação e beneficiamento, ao obter o título de relacionamento no

IMA, observe o regulamento específico por ele emanado; III - incluir o §3º no art. 4º,

de forma a estabelecer os responsáveis técnicos pelo estabelecimento artesanal (o

produtor de leite devidamente capacitado, o profissional indicado por associação ou
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cooperativa e o profissional habilitado).

Verificamos,  pois,  que  as  duas  primeiras  alterações  propostas  substituem  a

expressão “de acordo com o procedimento padrão do órgão” por “de acordo com

regulamento  específico  emanado  dessa  autarquia”,  de  modo  a  exigir,  assim,  a

observância de procedimento específico para o setor  de ovinocaprinocultura a ser

regulado pelo IMA, em detrimento do regulamento comum e padrão que é adotado

atualmente para todos os estabelecimentos que manipulem leite.

Quanto à terceira alteração, propomos sua retirada da proposição, uma vez que

restou  controverso  se  o  objetivo  pretendido  foi  o  de  estabelecer  realmente  a

responsabilidade técnica do estabelecimento artesanal ou, pelo contrário, do produtor

artesanal  de  leite  de  cabra  e  de  ovelha  e  de  seus  derivados,  razão  pela  qual

consideramos  mais  prudente  que essa discussão  seja  realizada na Comissão  de

Política Agropecuária e Agroindustrial. Registramos ainda que, a se considerar que o

objetivo seja o de estabelecer a responsabilidade técnica do produtor, a matéria está

inserida no âmbito da competência legislativa da União, por relacionar-se ao direito

do trabalho, na forma do disposto no inciso I do art. 22 da Constituição da República.

Conclusão

Pelas  razões  expostas,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e

legalidade do Projeto de Lei nº 4.351/2013 com a Emenda nº 1, adiante redigida.

EMENDA Nº 1

Suprima-se o art. 2º do projeto de lei, passando o art. 3º a ser o art. 2º.

Sala das Comissões, 26 de novembro de 2013.

Sebastião Costa, presidente -  Leonídio Bouças, relator  -  Luiz Henrique -  Dalmo

Ribeiro Silva.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.394/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria  da  deputada Ana Maria  Resende,  a  proposição em epígrafe “dispõe

sobre a utilização de terras devolutas no Estado de Minas Gerais.”

A proposição foi publicada no  Diário do Legislativo de 23/8/2013 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça, de Política Agropecuária e Agroindustrial e de
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Fiscalização Financeira e Orçamentária para receber parecer, nos termos do art. 188,

combinado com o art. 102, do Regimento Interno.

Cumpre-nos  examinar  a  matéria  nos  seus  aspectos  de  juridicidade,

constitucionalidade e legalidade.

Fundamentação

A proposição sob exame pretende estabelecer que “as terras devolutas do Estado

de Minas Gerais serão utilizadas pela população atingida devido às construções de

barragens”. Objetiva dispor, por outro lado, que “os parques florestais já constituídos

serão considerados área de reserva legal”. Prevê, por fim, que “na regulamentação o

Poder Executivo indicará o órgão competente para o acompanhamento e controle do

cumprimento desta lei”.

Na justificativa, a deputada ressalta a importância da proposição para amenizar o

impacto  social  das  construções  de  barragens,  baratear  os  empreendimentos  e

garantir  água  para  o  consumo  humano  ou  o  múltiplo  uso,  além  de  levar  o

desenvolvimento  às  regiões  menos  desenvolvidas  de  Minas  Gerais,  contribuindo,

enfim, para um estado mais justo e solidário.

Inicialmente,  à  vista  do  disposto  no  art.  66  da  Constituição  do  Estado,  não

vislumbramos óbice à iniciativa parlamentar na matéria.

No  que  toca  à  competência  legislativa,  de  um  lado,  importa  destacar  que  a

prerrogativa do Estado de regular a destinação de suas “terras devolutas” decorre da

própria autonomia estadual, consagrada no art. 25 da Constituição da República. De

outro lado, cumpre observar que, nos termos dos incisos VI, VII e VIII do art. 24 da

mesma Lei Fundamental, direito ambiental é matéria de competência concorrente, o

que significa que à União compete editar as normas gerais na espécie, cabendo aos

estados  membros  da  Federação  suplementar  essas  normas,  estabelecendo

disposições específicas, em função de suas peculiaridades, e editar  suas próprias

normas gerais em temas eventualmente não regulados por lei federal.

De uma perspectiva  substancial,  todavia,  devemos  observar  que,  no  âmbito  do

Estado de Minas Gerais, a Lei n° 11.020, de 1993, já dispõe sobre a destinação das

terras públicas e devolutas estaduais, e que a Lei n° 12.812, de 1998, dispõe sobre a

assistência  social  às  populações  de  áreas  inundadas  por  reservatórios,
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regulamentando o parágrafo único do art. 194 da Constituição do Estado.

Assim,  pelo  princípio  da  consolidação  das  leis,  expresso  no  art.  3°,  IV,  da  Lei

Complementar  n°  78,  de  2004,  que “dispõe sobre  a  elaboração,  a  alteração  e  a

consolidação das  leis  do Estado”,  entendemos que  o  art.  1°  do  projeto  deve ser

reformulado de forma a se apresentar como proposta de alteração da mencionada

legislação. Essa solução torna desnecessário, ainda, o art. 3° da proposição.

Quanto ao art. 2°, cumpre-nos registrar que a proposta parece confundir diferentes

espécies de espaços territoriais especialmente protegidos. Com efeito, a reserva legal

é um tipo de limitação administrativa, definido pela Lei Federal n° 12.651, de 2012 -

conhecida como “novo Código Florestal” -, nos seguintes termos: “área localizada no

interior de uma propriedade ou posse rural, delimitada nos termos do art. 12, com a

função de assegurar o uso econômico de modo sustentável dos recursos naturais do

imóvel  rural,  auxiliar  a  conservação  e  a  reabilitação  dos  processos  ecológicos  e

promover a conservação da biodiversidade, bem como o abrigo e a proteção de fauna

silvestre e da flora nativa;”.

Por  seu  turno,  “parques  florestais”  não  consubstanciam  alguma  figura

institucionalizada no âmbito do direito brasileiro. A Lei Federal n° 9.985, de 2000, que

“regulamenta o art. 225, § 1°, incisos I, II, III e VII da Constituição Federal, institui o

Sistema  Nacional  de  Unidades  de  Conservação  da  Natureza  e  dá  outras

providências”, prevê, entre as categorias de unidades de conservação de proteção

integral, o parque nacional (art. 8°) - denominado parque estadual ou parque natural

municipal quando criados por estado ou município (art. 11, § 4°).

Essa mesma lei dispõe, ademais, que o “Parque Nacional tem como objetivo básico

a preservação de ecossistemas naturais  de  grande relevância  ecológica  e beleza

cênica, possibilitando a realização de pesquisas científicas e o desenvolvimento de

atividades de educação e interpretação ambiental, de recreação em contato com a

natureza e de turismo ecológico”, bem como que o “Parque Nacional é de posse e

domínio públicos, sendo que as áreas particulares incluídas em seus limites serão

desapropriadas, de acordo com o que dispõe a lei” (art. 11, caput e § 1°).

Outrossim,  a  mencionada  Lei  Federal  n°  12.651,  de  2012,  já  regula  as

possibilidades e condições para compensação de reserva legal com área localizada
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no interior de unidade de conservação, nos termos dos seus arts. 44 e seguintes e

66.  Além  disso,  de  acordo  com  a  referida  Lei  Complementar  n°  78,  de  2004,  é

também princípio de técnica legislativa que “cada lei tratará de um único objeto, não

sendo admitida matéria a ele não vinculada por afinidade, pertinência ou conexão;”

(art. 3°, I).

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 4.394/2013 na forma do Substitutivo n° 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Altera o inciso I do art. 6° da Lei n° 11.020, de 8 de janeiro de 1993, que dispõe

sobre as terras públicas e devolutas estaduais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - O inciso I do art. 6° da Lei n° 11.020, de 8 de janeiro de 1993, passa a

vigorar com a seguinte redação:

“Art. 6° - (…)

I  -  assentamento  de  trabalhadores  rurais  e  urbanos,  bem  como de populações

atingidas pela construção de barragens;“.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 26 de novembro de 2013.

Sebastião  Costa,  presidente  e  relator  -  Luiz  Henrique  -  Dalmo  Ribeiro  Silva  -

Leonídio Bouças.

PARECER SOBRE AS EMENDAS NºS 4 A 7 APRESENTADAS EM PLENÁRIO AO

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 53/2013

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do governador do Estado, o projeto de lei complementar em tela “institui

o  Regime  de  Previdência  Complementar  para  os  servidores  públicos  titulares  de

cargos efetivos dos Poderes do Estado e membros de Poderes, do Ministério Público,

do Tribunal de Contas e da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, fixa o

limite máximo para a concessão de aposentadorias e pensões de que trata o art. 40

da Constituição da República, autoriza a criação de entidade fechada de previdência
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complementar, na forma de fundação, e dá outras providências”.

Preliminarmente,  a  proposição  foi  apreciada  pela  Comissão  de  Constituição  e

Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com as

Emendas  nºs  1  a  3,  que  apresentou.  Em  análise  de  mérito,  a  Comissão  de

Administração Pública também opinou pela aprovação da matéria com as Emendas

nºs 1 a 3, apresentadas pela Comissão de Constituição e Justiça.

Esta Comissão de Fiscalização Financeira e  Orçamentária  opinou também  pela

aprovação  do  projeto  em  tela  com  as  Emendas  nºs  1  a  3,  apresentadas  pela

Comissão de Constituição e Justiça.

Na fase da discussão do projeto em 1º turno, foram apresentadas, em Plenário, as

Emendas nºs 4 a 7, de autoria do deputado Sávio Souza Cruz, as quais vêm a esta

comissão para receber parecer, nos termos do art. 188, § 2º, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei complementar em epígrafe tem por objetivo instituir o Regime de

Previdência Complementar para os servidores públicos titulares de cargos efetivos

dos Poderes do Estado e membros de Poderes, do Ministério Público, do Tribunal de

Contas e da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, em consonância com o

disposto no art. 40, § 15, da Constituição da República.

Em Plenário, durante a fase de discussão do projeto em 1º turno, foram recebidas

as Emendas nºs 4 a 7, a seguir analisadas.

A Emenda nº 4 propõe, por meio de alteração do inciso II do § 1º do art. 12, que as

aplicações financeiras realizadas pela Fundação de Previdência Complementar do

Estado de Minas Gerais - Prevcom-MG - sejam realizadas por instituição financeira

pública.

Em  análise  de  mérito,  a  referida  emenda,  caso  aprovada,  poderá  restringir  a

atuação da Prevcom-MG no mercado financeiro, não permitindo uma atuação pró-

ativa na busca de melhores taxas remuneratórias para os recursos a ela confiados

pelos  servidores  públicos  mineiros.  Além  disso,  vale  informar  que  a  instituição

autorizada, conforme prevê o projeto, deverá se submeter às diretrizes do Conselho

Monetário Nacional  -  CMN -,  bem como aos termos de legislação vigente, e será

fiscalizada  e  supervisionada  pela  Superintendência  Nacional  de  Previdência
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Complementar  -  Previc  -,  autarquia  vinculada ao Ministério  de Previdência  Social.

Nesse sentido, opinamos pela sua rejeição.

Já a Emenda nº 5 propõe nova redação ao inciso I do parágrafo único do art. 5º, por

meio da supressão da expressão "atividade-meio". Entendemos que o dispositivo em

referência merece ser aprimorado, compatibilizando-o com o disposto no art. 19 do

projeto em análise.

Por sua vez, a Emenda nº 6 pretende assegurar que a aplicação dos recursos pela

Prevcom-MG atenda às normas editadas pelo CMN. No entanto, o projeto já prevê,

em seu art. 12, que a referida aplicação esteja em conformidade com as diretrizes e

os limites prudenciais estabelecidos pelo CMN, o que nos leva a rejeitá-la.

Por fim, a Emenda nº 7 reproduz o disposto na Lei Federal nº 12.618, de 2012, que

instituiu, em âmbito federal, a Previdência Complementar, sendo incompatível com a

proposição em tela, razão pela qual opinamos por sua rejeição.

Ademais, com o intuito de aprimorar o projeto no tocante à criação do Regime de

Previdência Complementar, apresentamos o Substitutivo nº 1, que, em sua essência,

promove correções de técnica legislativa e incorpora, no mérito, as Emendas nºs 1 a

3, apresentadas pela Comissão de Constituição e Justiça.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei Complementar nº

53/2013 na forma do Substitutivo nº  1, a seguir  apresentado, e pela rejeição das

Emendas nºs 4 a 7, apresentadas em Plenário. Com a aprovação do Substitutivo nº 1,

ficam prejudicadas as Emendas nºs 1 a 3, da Comissão de Constituição e Justiça.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Institui o Regime de Previdência Complementar para os servidores públicos titulares

de cargos efetivos dos Poderes do Estado e membros de Poderes, do Ministério

Público, do Tribunal de Contas e da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais,

fixa o limite máximo para a concessão de aposentadorias e pensões de que trata o

art.  40  da  Constituição  da República,  autoriza  a  criação de  entidade  fechada  de

previdência complementar, na forma de fundação, e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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CAPÍTULO I

DO REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Art. 1º - Fica instituído o Regime de Previdência Complementar a que se referem os

§§ 14 e 15 do art. 40 da Constituição da República.

Parágrafo único - O Regime de Previdência Complementar de que trata o  caput

abrange:

I  -  os  titulares  de  cargos  efetivos,  assim  considerados  os  servidores  cujas

atribuições, deveres e responsabilidades específicas estejam definidos em estatutos

ou normas estatutárias e que tenham sido aprovados por meio de concurso público

de provas ou de provas e títulos;

II - os membros da Magistratura, do Ministério Público e o da Defensoria Pública,

bem como o Conselheiro do Tribunal de Contas.

Art. 2º - Para os efeitos desta lei complementar, entende-se por:

I  -  patrocinador  o  Estado  de  Minas  Gerais,  por  meio  dos  Poderes  Executivo,

Legislativo e Judiciário, do Tribunal de Contas, do Ministério Público e da Defensoria

Pública;

II - participante a pessoa física a que se refere o parágrafo único do art. 1º que

aderir ao plano de benefícios administrado pela entidade a que se refere o art. 4º;

III - assistido o participante ou o seu beneficiário em gozo de benefício de prestação

continuada; e

IV - contribuição os valores vertidos ao plano de benefícios pelos participantes e

pelo  patrocinador,  com  o  objetivo  de  constituir  as  reservas  que  garantam  os

benefícios contratados e custear as despesas administrativas da entidade a que se

refere o art. 4º.

Art. 3º - Aplica-se o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral

de Previdência Social - RGPS - de que trata o art. 201 da Constituição da República

às  aposentadorias  e  pensões  a  serem  concedidas  pelo  Regime  Próprio  de

Previdência Social do Estado de Minas Gerais aos servidores e membros de Poder a

que se refere o parágrafo único do art. 1º que tenham ingressado no serviço público a

partir  da  data  de  início  da  vigência  do  Regime  de  Previdência  Complementar,

independentemente de sua adesão a ele.
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§ 1º - A vigência do Regime de Previdência Complementar instituído por esta lei

complementar  será  considerada  a  partir  da  data  de  publicação,  pelo  órgão

fiscalizador, da autorização de aplicação do regulamento do plano de benefícios da

entidade a que se refere o art. 4º.

§ 2º - A adesão ao Regime de Previdência Complementar dos servidores depende

de  prévia  e  expressa  opção  por  um  dos  planos  de  benefícios  acessíveis  ao

participante.

§ 3º - O disposto no caput não se aplica ao servidor que, cumulativamente:

I - tenha ingressado no serviço público antes da vigência do regime de que trata

esta Lei Complementar;

II  -  não  tenha  sido  alcançado  pela  vigência  de  outro  regime  de  previdência

complementar;

III - sem descontinuidade, tenha sido exonerado de um cargo para investir-se em

outro.

CAPÍTULO II

DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MINAS

GERAIS - PREVCOM-MG

Seção I

Da criação da Prevcom-MG

Art. 4º - Fica o Poder Executivo autorizado a criar entidade fechada de previdência

complementar,  de  natureza  pública,  denominada  Fundação  de  Previdência

Complementar  do  Estado  de  Minas  Gerais  -  Prevcom-MG,  com  a  finalidade  de

administrar  e executar plano de benefícios,  nos termos das Leis Complementares

Federais nº 108 e nº 109, ambas de 29 de maio de 2001.

Art. 5º - A Prevcom-MG organizar-se-á sob a forma de fundação pública de direito

privado, dotada de autonomia administrativa, financeira, patrimonial e de gestão de

recursos humanos, e terá sede e foro em Belo Horizonte.

Parágrafo único - A natureza pública da Prevcom-MG, a que se refere o § 15 do art.

40 da Constituição da República, consistirá na:

I  -  submissão  à  legislação  federal  sobre  licitações  e  contratos  administrativos

observado o disposto no art. 19;



1825
____________________________________________________________________________

II  -  realização de concurso  público  para a  contratação  de  pessoal,  no  caso de

empregos  permanentes,  ou  de  processo  seletivo,  em  se  tratando  de  emprego

temporário,  respeitados  os  princípios  constitucionais  da  administração  pública  e

observadas as peculiaridades da gestão privada e o disposto nos incisos XVI e XVII

do art. 37 da Constituição da República;

III - publicação anual, no diário oficial do Estado e na página oficial do governo do

Estado na internet,  dos seus demonstrativos contábeis,  atuariais,  financeiros  e de

benefícios,  sem  prejuízo  do  fornecimento  de  informações  aos  participantes  e

assistidos  do  plano  de  benefícios  previdenciários  complementares  e  ao  órgão

regulador  e  fiscalizador  das entidades  fechadas de previdência  complementar,  na

forma das Leis Complementares Federais nº 108 e nº 109, ambas de 2001;

IV -  submissão às normas  estaduais  de  governança,  a  que se  referem as  Leis

Delegadas nº 112, de 25 de janeiro de 2007, e nº 180, de 20 de janeiro de 2011.

Seção II

Da Estrutura Organizacional da Prevcom-MG

Art. 6º - A estrutura organizacional da Prevcom-MG será constituída de Conselho

Deliberativo, Conselho Fiscal e Diretoria Executiva.

§  1º  -  O  Conselho  Deliberativo,  órgão  máximo  da  estrutura  organizacional,  é

responsável pela definição da política geral de administração da Prevcom-MG e de

seus planos de benefícios.

§ 2º - O Conselho Fiscal é o órgão de controle interno da Prevcom-MG.

§ 3º - A Diretoria Executiva é o órgão responsável pela administração da Prevcom-

MG,  em  conformidade  com  a  política  de  administração  traçada  pelo  Conselho

Deliberativo.

Art.  7º  -  A composição  do  Conselho  Deliberativo,  integrado  por  seis  membros

titulares e respectivos suplentes, e do Conselho Fiscal, integrado por quatro membros

titulares  e  respectivos  suplentes,  será  paritária  entre  representantes  eleitos  pelos

participantes e assistidos e representantes indicados pelo patrocinador.

§ 1º - Os membros do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal representantes

pelo patrocinador serão designados pelo Governador do Estado, ouvidos os chefes

dos Poderes Legislativo e Judiciário, do Tribunal de Contas, do Ministério Público e
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da Defensoria Pública na forma do regimento do Interno do Conselho.

§ 2º - A presidência do Conselho Deliberativo será exercida, mediante indicação do

Governador do Estado, por um dos membros designados na forma do § 1º, que terá,

além do seu, o voto de qualidade.

§ 3º - A escolha dos representantes dos participantes e assistidos dar-se-á por meio

de eleição direta entre seus pares, conforme regulamento eleitoral a ser expedido

pelo Conselho Deliberativo.

§ 4º - O mandato dos membros do Conselho Deliberativo será de quatro anos, com

garantia de estabilidade, permitida uma recondução, observados os procedimentos

previstos nos §§ 1º e 3º.

§ 5º - O membro do Conselho Deliberativo somente perderá o mandato em virtude

de renúncia, de condenação judicial transitada em julgado ou processo administrativo

disciplinar.

§ 6º - O presidente do Conselho Fiscal, que terá, além do seu, o voto de qualidade,

será indicado pelos membros do próprio conselho devidamente constituído, devendo

a indicação recair sobre um dos membros eleitos pelos participantes e assistidos.

§ 7º - O mandato dos membros do Conselho Fiscal será de quatro anos, vedada a

recondução.

§ 8º - A renovação dos mandatos dos membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal

obedecerá ao critério de proporcionalidade, de forma que se processe parcialmente a

cada dois anos, observado o disposto no art. 36 desta lei.

§  9º  -  Na  primeira  investidura  nos  Conselhos  Deliberativo  e  Fiscal,  após  a

publicação  desta  lei  complementar,  os  seus  membros  serão  provisórios  e  terão

mandato com prazo diferenciado.

§ 10 - O Conselho Deliberativo renovará três de seus membros a cada dois anos, e

o Conselho Fiscal renovará dois membros com a mesma periodicidade, observada a

regra de transição estabelecida no § 9º e o disposto no §4º deste artigo.

§ 11 - A remuneração dos membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal é limitada a

10% (dez por cento) do valor da remuneração dos membros da Diretoria Executiva.

§  12  -  Os  requisitos  a  que  se  referem  os  incisos  I  a  IV  do  art.  20  da  Lei

Complementar Federal nº 108, de 2001, estendem-se aos membros dos Conselhos
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Deliberativo e Fiscal.

Art.  8º  -  A Diretoria  Executiva será composta,  no máximo,  por  quatro  membros

nomeados pelo Conselho Deliberativo.

§  1º  -  Compete  ao  Conselho  Deliberativo,  mediante  decisão  fundamentada,  a

exoneração  de  membros  da  Diretoria  Executiva,  observando-se  o  disposto  no

estatuto da Prevcom-MG.

§  2º  -  A remuneração  e  as  vantagens  de  qualquer  natureza  dos  membros  da

Diretoria Executiva serão fixadas pelo Conselho Deliberativo em valores compatíveis

com os  níveis  prevalecentes  no  mercado de trabalho  para  profissionais  de  graus

equivalentes de formação profissional e de especialização.

§ 3º - A Diretoria Executiva submeterá à aprovação de, no mínimo, dois terços dos

membros do Conselho Deliberativo, com parecer prévio do Conselho Fiscal, o quadro

de  pessoal,  indicando  os  empregos  efetivos  e  de  confiança,  os  requisitos  de

admissão, a remuneração e, ainda, a organização das carreiras, segundo a formação

profissional ou as atribuições funcionais.

§  4º  -  A Prevcom-MG manterá,  em página  na  internet,  informações  atualizadas

contendo  o  quadro  de  pessoal,  com  indicação  de  cargos,  ocupantes,  forma  de

admissão e respectiva remuneração.

Art. 9º - Por ato da Diretoria Executiva será criado um Comitê de Investimentos, que

será responsável por apresentar ao Conselho Deliberativo proposta de estratégia de

aplicações financeiras e de gestão econômico-financeira dos recursos administrados

pela Prevcom-MG, conforme previsto em regulamento próprio.

Art. 10 - Os membros do Comitê de Investimentos não poderão integrar o Conselho

Deliberativo,  o  Conselho  Fiscal  e  a  Diretoria  Executiva,  tendo diferentes  deveres,

atribuições e responsabilidades, conforme o disposto no estatuto da Prevcom-MG.

Art.  11  -  Aos  membros  da  Diretoria  Executiva,  nos  termos  do  art.  21  da  Lei

Complementar Federal nº 108, de 2001, é vedado:

I - exercer simultaneamente atividade no patrocinador;

II - integrar concomitantemente o Conselho Deliberativo ou Fiscal da entidade e,

mesmo depois do término do seu mandato na Diretoria Executiva, enquanto não tiver

suas contas aprovadas;
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III - ao longo do exercício do mandato, prestar serviços a instituições integrantes do

sistema financeiro.

§ 1º - Nos doze meses seguintes ao término do exercício da função, o ex membro

da  Diretoria  Executiva  estará  impedido  de  prestar,  direta  ou  indiretamente,

independentemente da forma ou natureza do contrato,  qualquer tipo de serviço às

empresas do sistema financeiro que impliquem a utilização das informações a que

teve acesso em decorrência da função exercida, sob pena de responsabilidade civil e

penal.

§ 2º - Durante o impedimento a que se refere o §1º, ao o ex membro da Diretoria

Executiva que não tiver sido destituído ou que pedir afastamento será assegurada a

possibilidade de prestar serviço à Prevcom-MG, mediante remuneração equivalente à

do  cargo  de  direção  que  exerceu  ou  em  qualquer  outro  órgão  da  administração

pública.

Seção III

Da Gestão dos Recursos da Prevcom-MG

Art. 12 - A gestão das aplicações dos recursos da Prevcom-MG poderá ser própria,

por  entidade autorizada e credenciada ou mista,  e obedecerá às  diretrizes  e aos

limites prudenciais estabelecidos pelo Conselho Monetário Nacional - CMN.

§ 1º -  Para  os  efeitos  do disposto no  caput,  considera-se como modalidade de

gestão:

I - gestão própria as aplicações realizadas diretamente pela Prevcom-MG;

II  -  gestão  por  entidade  autorizada  e  credenciada  as  aplicações  realizadas  por

intermédio de instituição financeira ou de outra instituição autorizada nos termos da

legislação em vigor para o exercício profissional de administração de carteiras;

III - gestão mista as aplicações realizadas em parte por gestão própria e em parte

por entidade autorizada e credenciada.

§ 2º - A definição da modalidade de gestão constará na política de investimentos

dos planos de benefícios a ser fixada anualmente pelo Conselho Deliberativo, ouvido

o Comitê de Investimentos.

Art. 13 - O regulamento do plano de benefícios estipulará as regras que permitam

ao participante optar, a seu exclusivo critério e sob sua responsabilidade, por uma
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das  carteiras  de  investimentos  disponibilizadas  pela  Prevcom-MG,  seguindo,  para

tanto, as diretrizes a serem fixadas pelo Conselho Deliberativo.

Seção IV

Disposições Gerais

Art. 14 - O regime jurídico de pessoal da Prevcom-MG será o previsto na legislação

trabalhista.

Art.  15 -  A administração da Prevcom-MG observará os princípios que regem a

administração pública, especialmente os da eficiência e da economicidade, devendo

adotar mecanismos de gestão operacional que maximizem a utilização de recursos,

de  forma  a  otimizar  o  atendimento  aos  participantes  e  assistidos  e  diminuir  as

despesas administrativas.

§ 1º - As despesas administrativas referidas no caput serão custeadas na forma dos

regulamentos dos planos de benefícios, observado o disposto no caput do art. 7º da

Lei  Complementar  Federal  nº  108,  de  2001,  e  ficarão  limitadas  aos  valores

estritamente necessários à sustentabilidade do funcionamento da entidade.

§ 2º - O montante de recursos destinados à cobertura das despesas administrativas

será revisto ao final de cada ano, com vistas ao atendimento do disposto neste artigo.

§ 3º - O Estado, na qualidade de patrocinador, poderá ceder servidores públicos

para  a  Prevcom-MG,  desde  que  sejam  ressarcidos  os  custos  correspondentes,

observadas as disposições legais sobre a cessão de pessoal do Estado.

Art. 16 - A Prevcom-MG será mantida integralmente por suas receitas, oriundas das

contribuições  do  patrocinador,  dos  participantes  e  dos  assistidos,  dos  resultados

financeiros  de  suas  aplicações  e  de  doações  e  legados  de  qualquer  natureza,

observado o disposto no § 3º do art. 202 da Constituição da República.

Art. 17 - O Estado, por seus Poderes, suas autarquias e fundações, Tribunal de

Contas,  Ministério  Público  e  Defensoria  Pública,  é  responsável,  na  qualidade  de

patrocinador, pelo aporte de contribuições e pelas transferências à Prevcom-MG das

contribuições  descontadas  dos  seus  servidores,  observado  o  disposto  nesta  lei

complementar, no convênio de adesão, no regulamento dos planos e no respectivo

plano de custeio.

Parágrafo único - O pagamento ou a transferência das contribuições após o dia 25
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do mês seguinte ao da competência:

I - enseja a aplicação dos acréscimos de mora previstos para os tributos estaduais;

e

II - sujeita o responsável às sanções penais e administrativas cabíveis.

Art. 18 - O Conselho Deliberativo deverá aprovar a instituição de Código de Ética e

Conduta que conterá, entre outras, as seguintes regras:

I  -  de  confidencialidade,  relativa  a  dados  e  informações  a  que  seus  membros

tenham acesso no exercício de suas funções;

II - para prevenir conflito de interesses; e

III - para proibir operações dos dirigentes com partes relacionadas.

Parágrafo único - O Código de Ética e Conduta será amplamente divulgado entre os

membros  dos  Conselhos  Deliberativo  e  Fiscal  e  da  Diretoria  Executiva,  os

empregados, e, especialmente, entre os participantes e assistidos.

Art. 19 - A Diretoria Executiva editará ato próprio com normas sobre as contratações

para a gestão das reservas garantidoras, a gestão do passivo atuarial, a gestão e o

pagamento  dos  benefícios  previdenciários  complementares  e  demais  atividades

próprias  de  entidades  fechadas  de  previdência  complementar,  observados  os

princípios constitucionais aplicáveis, dando publicidade a essas normas.

Art. 20 - Cabe à Diretoria Executiva a prestação de informações de forma regular e

imediata  aos  membros  dos  Conselhos Deliberativo  e  Fiscal,  ao  patrocinador,  aos

participantes e aos assistidos.

Parágrafo único - As informações a que se refere o caput, prestadas em linguagem

clara e acessível, com a utilização dos meios adequados, abrangem:

I - as políticas de investimentos;

II - as premissas e hipóteses atuariais;

III - a situação econômica e financeira;

IV - os custos incorridos na administração dos planos de benefícios; e

V - a situação de cada participante ou assistido perante seu plano de benefícios.

Art. 21 - Os recursos previdenciários oriundos da compensação financeira de que

trata o § 9° do art. 201 da Constituição da República pertencerão exclusivamente ao

Fundo  Financeiro  de  Previdência  -  Funfip  -,  responsável  pelo  pagamento  dos
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benefícios do Regime Próprio de Previdência Social de que trata a Lei Complementar

nº 64, de 25 de março de 2002.

CAPÍTULO III

DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS

Seção I

Dos Planos de Benefícios

Art. 22 - Os planos de benefícios da Prevcom-MG serão implantados por ato do

Conselho Deliberativo, mediante solicitação do patrocinador e serão estruturados na

modalidade  de  contribuição  definida,  nos  termos  da regulamentação  estabelecida

pelo  órgão  regulador  das  entidades  fechadas  de  previdência  complementar,  e

financiados de acordo com os planos de custeio definidos nos termos do art. 18 da

Lei Complementar Federal nº 109, de 2001, observadas as demais disposições da Lei

Complementar Federal nº 108, de 2001.

§  1º  -  Os  Poderes  Executivo,  Legislativo  e  Judiciário,  o  Tribunal  de  Contas,  o

Ministério Público e a Defensoria Pública deverão solicitar a implantação de plano de

previdência  complementar  para  seus  membros  e  servidores  a  que  se  refere  o

parágrafo  único  do  art.  1º  no  prazo  de  até  noventa  dias  da  data  do  início  do

funcionamento  da  Prevcom-MG,  onerando  os  recursos  dos  seus  respectivos

orçamentos.

§  2º  -  Caso  os  Poderes  ou  as  instituições  referidos  no  §  1º  não  solicitem  a

implantação de plano de previdência complementar para seus membros e servidores

a que se refere o parágrafo único do art. 1º no prazo previsto, será oferecido um dos

planos de previdência complementar destinado aos servidores do Poder Executivo,

assegurada a portabilidade para o plano próprio, quando for implantado.

Art. 23 - A distribuição das contribuições nos planos de benefícios e nos planos de

custeio será revista sempre que necessário, para manter o equilíbrio dos planos de

benefícios.

§ 1º - Sem prejuízo do disposto no § 3º do art. 18 da Lei Complementar Federal nº

109,  de  2001,  o  valor  do  benefício  programado será calculado  de  acordo  com o

montante  do  saldo  da  conta  acumulado  pelo  participante,  devendo  o  valor  do

benefício estar permanentemente ajustado ao referido saldo, na forma prevista no
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regulamento do respectivo plano de benefícios complementares.

§  2º  -  Os  benefícios  não  programados  serão  definidos  nos  regulamentos  dos

planos, observado o seguinte:

I  -  devem ser assegurados,  pelo menos, os benefícios decorrentes dos eventos

invalidez e morte e, se for o caso, a cobertura de outros riscos atuariais; e

II - terão custeio específico para sua cobertura.

§ 3º - Na gestão dos benefícios de que trata o § 2º, a Prevcom-MG poderá contratá-

los externamente ou administrá-los em seus próprios planos de benefícios.

§ 4º - A concessão dos benefícios de que trata o § 2º aos participantes ou assistidos

pela entidade fechada de previdência complementar é condicionada à concessão do

benefício pelo Regime Próprio de Previdência Social.

Art.  24  -  Os  requisitos  para  aquisição,  manutenção  e  perda  da  qualidade  de

participante,  assim  como os  requisitos  de  elegibilidade  e  a  forma  de  concessão,

cálculo e pagamento dos benefícios, deverão constar dos regulamentos dos planos

de benefícios, observadas as disposições das Leis Complementares Federais nº 108

e nº 109, ambas de 2001,  e a regulamentação do órgão regulador das entidades

fechadas de previdência complementar.

Parágrafo único - O servidor e membro de Poder a que se refere o parágrafo único

do art. 1º com remuneração inferior ao limite máximo estabelecido para os benefícios

do  RGPS  poderá  aderir  aos  planos  de  benefícios  administrados  pela  entidade

fechada  de  previdência  complementar  de  que  trata  esta  lei  complementar  sem

contrapartida do patrocinador, e sua base de cálculo será definida no regulamento.

Art.  25  -  Poderá  permanecer  filiado  aos  respectivos  planos  de  benefícios  o

participante:

I - cedido a outro órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta da

União,  estados,  Distrito  Federal  e municípios,  inclusive suas empresas públicas e

sociedades de economia mista;

II  -  afastado  ou  licenciado  do  cargo  efetivo  temporariamente,  com  ou  sem

recebimento de remuneração;

III - que optar pelo benefício proporcional diferido ou autopatrocínio, na forma do

regulamento do plano de benefícios.
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§ 1º -  Os regulamentos dos planos de benefícios disciplinarão as regras para a

manutenção do custeio do plano de benefícios, observada a legislação aplicável.

§ 2º - O patrocinador arcará com as suas contribuições somente quando a cessão,

o afastamento ou a licença do cargo efetivo se der com ônus para o Estado.

§  3º  -  Havendo  cessão  com  ônus  para  o  cessionário,  este  deverá  recolher  à

Prevcom-MG a contribuição aos planos de benefícios nos mesmos níveis e condições

que seria devida pelo patrocinador na forma definida nos regulamentos dos planos.

Seção II

Das Contribuições

Art. 26 - As contribuições do patrocinador e do participante incidirão sobre a parcela

da  base  de contribuição que exceder  o  limite  máximo a  que se  refere  o  art.  3º,

observado, quanto ao patrocinador, o disposto no inciso XI do art. 37 da Constituição

da República.

§  1º  -  Para  efeitos  desta  lei  complementar,  considera-se  base  de  contribuição

aquela  definida  pelo  art.  26  da  Lei  Complementar  nº  64,  de  2002,  podendo  o

participante  optar  pela  inclusão  de  parcelas  remuneratórias  percebidas  em

decorrência do local de trabalho e do exercício de cargo em comissão ou função de

confiança.

§ 2º - Não poderão ser incluídas na base de contribuição:

I - o abono-família, a diária, a ajuda de custo e o ressarcimento das despesas de

transporte, bem como as demais verbas de natureza indenizatória;

II - o abono de permanência de que tratam o § 19 do art. 40 da Constituição da

República, o § 5º do art. 2º e o § 1º do art. 3º da Emenda Constitucional nº 41, de 19

de dezembro de 2003.

§ 3º - Na hipótese de contribuição do participante sobre parcelas remuneratórias

não incorporáveis, não haverá contrapartida do patrocinador, salvo no caso de opção

por parcela decorrente de exercício de cargo de provimento em comissão.

§ 4º - A alíquota da contribuição do participante será por ele definida anualmente,

observado o disposto no regulamento do plano de benefícios e no respectivo plano de

custeio.

§  5º  -  A alíquota  da  contribuição  do  patrocinador  será  igual  à  do  participante,
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observado o disposto no regulamento do plano de benefícios, e não poderá exceder o

percentual de 7,5% (sete vírgula cinco por cento).

§ 6º -  Além da contribuição normal de que trata o  caput,  o regulamento poderá

admitir o aporte de contribuições extraordinárias, sem aporte do patrocinador.

§  7º  -  A  remuneração  do  servidor,  quando  devida  durante  afastamentos

considerados por lei como de efetivo exercício, será integralmente coberta pelo ente

público,  continuando  a  incidir  a  contribuição  para  o  regime instituído  por  esta  lei

complementar.

Seção III

Disposições Gerais

Art. 27 - O plano de custeio previsto no art. 18 da Lei Complementar Federal nº 109,

de 2001, discriminará o percentual da contribuição do participante e do patrocinador,

conforme o caso,  para  cada um dos benefícios  previstos  no  plano de benefícios,

observado o disposto no art. 6º da Lei Complementar Federal nº 108, de 2001.

Art. 28 - A Prevcom-MG manterá controle das reservas constituídas em nome do

participante, registrando contabilmente as contribuições deste e as do patrocinador.

CAPÍTULO IV

DO CONTROLE E DA FISCALIZAÇÃO

Art. 29 - A supervisão e fiscalização da Prevcom-MG e de seus planos de benefícios

compete ao órgão fiscalizador das entidades fechadas de previdência complementar.

§ 1º - A aplicação dos regulamentos dos planos de benefícios e suas respectivas

alterações, assim como as retiradas de patrocínios, dependerão de prévia e expressa

autorização  do  órgão  fiscalizador  das  entidades  fechadas  de  previdência

complementar.

§  2º  -  A  competência  exercida  pelo  órgão  referido  no  caput não  exime  o

patrocinador  da  responsabilidade  pela  supervisão  e  fiscalização  sistemática  das

atividades da Prevcom-MG.

§ 3º - Os resultados da supervisão e fiscalização exercidas pelo patrocinador serão

encaminhados ao órgão mencionado no caput.

Art.  30  -  Aplica-se,  no  âmbito  da  Prevcom-MG, o  regime disciplinar  previsto no

Capítulo VII da Lei Complementar Federal nº 109, de 2001.
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CAPÍTULO V

DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art.  31  -  Para  atender  às  despesas  decorrentes  da  execução  desta  lei

complementar, fica o Poder Executivo autorizado a, no ato de criação da Prevcom-

MG, aportar recursos até o limite de R$20.000.000,00 (vinte milhões de reais) para

cobertura de despesas referentes ao custeio da implantação da Prevcom-MG.

Art. 32 - Observado o disposto no inciso I do art. 33 da Lei Complementar Federal

nº 109, de 2001, o Poder Executivo encaminhará ao órgão regulador e fiscalizador, no

prazo de até noventa dias contados da publicação desta lei complementar, todos os

elementos necessários à aprovação da constituição e ao funcionamento da Prevcom-

MG, bem como à aplicação do respectivo estatuto e do regulamento dos planos de

benefícios.

Art.  33  -  A Prevcom-MG  deverá  entrar  em  funcionamento  em  até  duzentos  e

quarenta dias após a publicação da autorização concedida pelo órgão fiscalizador das

entidades fechadas de previdência complementar.

Art. 34 - Considera-se ato de improbidade, nos termos do art. 10 da Lei Federal nº

8.429, de 2 de junho de 1992, o descumprimento injustificado dos prazos de que

tratam os arts. 32 e 33.

Art. 35 - Para fins de implantação, a Prevcom-MG poderá admitir empregados em

caráter temporário, mediante processo seletivo, com vistas à contratação de pessoal

técnico e administrativo.

Art. 36 - Observado o disposto no § 9º do art. 7º, o governador do Estado designará

os  membros  que  deverão  compor  provisoriamente  o  Conselho  Deliberativo  e  o

Conselho Fiscal da Prevcom-MG, dispensada a exigência constante § 3º do art. 7º.

§ 1º - O mandato dos membros dos conselhos de que trata o caput será de quatro

anos  para  os  representantes  dos  patrocinadores  e  de  dois  anos  para  os

representantes dos participantes.

§  2º  -  Durante  o  período  do  mandato  provisório  dos  representantes  dos

participantes  nos  conselhos  de  que  trata  o  caput,  será  realizada  eleição  para  o

próximo mandato, observado o disposto nos §§ 3º, 4º e 7º do art. 7º.

§ 3º - Ao término do mandato provisório dos representantes dos patrocinadores nos
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conselhos de que trata o caput, o governador do Estado indicará, nos termos dos §§

1º, 2º  e 4º, do art. 7º, os representantes dos patrocinadores.

Art. 37 - Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 25 de novembro de 2013.

Zé  Maia,  presidente  -  Lafayette  de  Andrada,  relator  -  Duarte  Bechir  -  Glaycon

Franco - Jayro Lessa - Rogério Correia (voto contrário).

PARECER SOBRE O SUBSTITUTIVO Nº 1 E AS EMENDAS NºS 3 A 94

APRESENTADOS EM PLENÁRIO AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº

54/2013

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do governador do Estado, o projeto de lei complementar em tela “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”.

Preliminarmente,  a  proposição  foi  apreciada  pela  Comissão  de  Constituição  e

Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com as

Emendas  nºs  1  e  2,  que  apresentou.  Em  análise  de  mérito,  a  Comissão  de

Administração Pública também opinou pela aprovação da matéria com as Emendas

nºs 1 e 2 apresentadas pela Comissão de Constituição e Justiça.

Esta Comissão de Fiscalização Financeira e  Orçamentária  também opinou  pela

aprovação do projeto  com as Emendas nºs 1 e 2, apresentadas pela  Comissão de

Constituição e Justiça.

Na fase da discussão do projeto em 1º turno, foram apresentados, em Plenário, o

Substitutivo nº 1, de autoria do deputado Sávio Souza Cruz, as Emendas nºs 3 a 53,

de autoria do deputado Paulo Guedes, e as Emendas nºs 54 a 94, de autoria do

deputado Rogério Correia, os quais vêm a esta comissão para receber parecer, nos

termos do art. 188, § 2º, do Regimento Interno.

Fundamentação

O  projeto  de  lei  complementar  em  epígrafe  tem  por  objetivo  promover  uma

reestruturação do regime previdenciário dos servidores públicos do Estado de Minas
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Gerais, por meio da extinção do Fundo de Previdência do Estado de Minas Gerais -

Funpemg  -,  e  unificação  da  administração  dos  pagamentos  dos  benefícios

previdenciários num fundo único, a saber o Fundo Financeiro de Previdência - Funfip.

Importa  ressaltar  que  a  medida  está  acompanhada  de  outro  projeto  de  lei

complementar,  também  em  tramitação  nesta  Casa,  que  institui  a  previdência

complementar para o Estado de Minas Gerais, corporificando, assim, um conjunto de

iniciativas que visam dar maior sustentabilidade à previdência dos servidores públicos

no longo prazo.

Em Plenário, durante a fase de discussão do projeto em 1º turno, foram recebidos o

Substitutivo nº 1 e as Emendas nºs 3 a 94, a seguir analisados.

O Substitutivo nº 1 tem por objetivo restabelecer a necessidade de plebiscito entre a

totalidade dos contribuintes do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de

Minas Gerais - Ipsemg - para extinção do Fundo de Previdência do Estado de Minas

Gerais - Funpemg -, o qual deverá ser realizado dentro do prazo máximo de 180 dias.

Para tanto, propõe, ainda, a revogação do art. 1º da Lei Complementar nº 128, de

2013.

Importa  esclarecer  que o  substitutivo  apresenta  matéria  vencida,  visto  tratar  de

conteúdo já decidido pelo Plenário desta Casa na atual sessão legislativa, razão pela

qual somos contrários à sua aprovação.

A Emenda nº 3 estabelece regras a serem observadas pelo Funfip no que se refere

à aplicação de seus recursos,  avaliação de bens e direitos e gestão do regime e

pagamento  de  benefícios  de  sua  competência.  Entendemos  que  a  proposta  é

incompatível com o disposto no art. 1º da Lei Complementar nº 77, de 2004, o que

nos leva a rejeitá-la.

Já a Emenda nº 10 propõe o encaminhamento de relatório de avaliação atuarial do

Funfip ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, para que este emita parecer

sobre o mesmo. Nesse sentido, cumpre ressaltar que a Lei Complementar Federal nº

101, de 2000, já estabelece em seu art. 4º, § 2º, IV, a obrigação de encaminhamento

da avaliação financeira e atuarial dos regimes de previdência do Estado, que devem

constar na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO - e são avaliadas por esta Casa,

tornando-se assim inócua a proposta apresentada.
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A seu turno, a Emenda nº 12 propõe a vedação da utilização dos recursos do Funfip

para prestação de fiança, aval,  aceite ou qualquer outra forma de coobrigação.  É

importante registrar que a Constituição da República já prevê expressamente, no seu

inciso XI do art. 167 combinado com o § 12 do art. 40, a vedação de utilização de

recursos de contribuições previdenciárias para despesas distintas do pagamento de

benefícios do regime de previdência. Por essa razão, somos por sua rejeição.

As  Emendas  nº  4  a  7,  9,  11,  13  e  30  a  34  tratam,  em  síntese,  da  estrutura

administrativa  superior  do  Funfip  por  meio  da  criação  do  Conselho  Fiscal  e  do

Conselho  de  Administração,  abordando,  ainda,  a  composição  dos  mesmos  e  o

quórum mínimo para deliberações. Importa ressaltar que a Lei Complementar nº 77,

de  2004,  já  prevê  a  constituição  de  um  grupo  coordenador,  assim  como  a  Lei

Complementar nº 64, de 2002, já estabelece mecanismos de controle para a gestão

dos recursos. Assim, entendemos não serem pertinentes as propostas apresentadas.

As Emendas nº 22, 28, 29 e 35 a 94 visam dar destinação específica ao saldo

apurado  de  recursos  do  Funpemg  e  propõem,  ainda,  prazos  diferenciados  para

utilização do mesmo, promovendo alterações no § 4º do art. 1º do projeto em tela.

Vale destacar que o sistema previdenciário passará a operar sob a lógica unificada do

sistema de repartição simples, objetivando alcançar a racionalização necessária da

gestão previdenciária. Sendo assim, as propostas apresentadas não se coadunam

com a nova sistemática, inviabilizando, caso aprovadas, o alcance da eficiência do

sistema previdenciário, razão pela qual somos contrários à sua aprovação.

As  Emendas  nº  8,  14  a  21  e  23  a  27  pretendem  promover  alterações  na

composição do grupo coordenador do Funfip. Entendemos que tais alterações não

são pertinentes, haja vista que a composição atual do grupo coordenador do referido

fundo obedece ao disposto no art. 7º da Lei Complementar nº 91, de 2006, que define

a  sua  organização,  razão  pela  qual  somos  contrários  à  aprovação  das  referidas

emendas.

Por fim, com o intuito de aprimorar o projeto, apresentamos o Substitutivo nº 2, que,

em sua essência, promove correções de técnica legislativa e incorpora, no mérito, o

disposto na Emenda nº 2, da Comissão de Constituição e Justiça.
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Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei Complementar nº

54/2013  na  forma do  Substitutivo  nº  2,  a  seguir  apresentado,  e  pela  rejeição da

Emenda nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça, e do Substitutivo nº 1 e das

Emendas nº 3 a 94, apresentados em Plenário. Com a aprovação do Substitutivo nº

2, fica prejudicada a Emenda nº 2, da Comissão de Constituição e Justiça.

SUBSTITUTIVO Nº 2

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.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica extinto o Fundo de Previdência do Estado de Minas Gerais - Funpemg

-, instituído pela Lei Complementar n° 64, de 25 de março de 2002.

§ 1° - O total de recursos existentes no Funpemg, apurado na data de publicação

desta  lei  complementar,  reverterá  ao  Fundo Financeiro  de  Previdência  -  Funfip  -,

instituído pela Lei Complementar n° 77, de 13 de janeiro de 2004.

§ 2° - Consideram-se como total dos recursos existentes na forma do § 1° todos os

valores, recursos financeiros, títulos e direitos de crédito e bens disponíveis, incluídos

os  créditos  que  o  Funpemg possui  junto  ao  Estado  de  Minas  Gerais  e  às  suas

autarquias  e  fundações,  considerados  até  a  data  de  publicação  desta  lei

complementar.

§ 3° - A aplicação dos recursos de que trata o § 1° deste artigo observará o disposto

no inciso XI do art. 167 da Constituição da República e no inciso III do art. 1° da Lei

Federal n° 9.717, de 27 de novembro de 1998.

§  4°  -  O  saldo  do  Funpemg  será  destinado  ao  pagamento  de  benefícios

previdenciários do Regime Próprio de Previdência e Assistência Social dos servidores

públicos do Estado de Minas Gerais.

§ 5° - O Funfip sucederá o Funpemg para todos os fins de direito.

Art. 2° - O inciso I do § 1º do art. 28 da Lei Complementar n° 64, de 2002, passa a

vigorar com a seguinte redação:

“Art. 28 - (...)
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§ 1° - (...)

I  -  para  os  segurados  de  que  tratam  os  incisos  I,  II  e  III  do  caput do  art.  3°,

equivalente ao dobro da alíquota de contribuição prevista no caput deste artigo;”.

Art. 3º - O art. 36 da Lei Complementar n° 64, de 2002, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 36 - Os recursos das contribuições a que se referem os arts. 29 e 30 serão

destinados ao Fundo Financeiro de Previdência - Funfip -, observado o disposto no

art. 50 desta Lei Complementar.”.

Art.  4º  -  A alínea  “a”  do  inciso  I  e  a  alínea  “a”  do  inciso  II  do  art.  39  da  Lei

Complementar n° 64, de 2002, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 39 - (...)

I - (...)

a) ao segurado de que trata o art. 3°;

(...)

II - (...)

a) aos dependentes do segurado de que trata o art. 3°;”.

Art. 5º - O caput, os incisos I, VII, X e XI e o § 2° do art. 50 da Lei Complementar n°

64, de 2002, passam a vigorar com a seguinte redação, passando o art. 50 a vigorar

acrescido do seguinte inciso XII e do § 3º:

“Art. 50 - Constituem recursos a serem depositados no Funfip:

I - as contribuições previdenciárias do servidor público titular de cargo efetivo da

administração direta, autárquica e fundacional dos Poderes Legislativo, Executivo e

Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública e do Tribunal de Contas, do

membro  da  magistratura  e  do  Ministério  Público,  do  Conselheiro  do  Tribunal  de

Contas e aposentados;

(...)

VII  -  as  dotações  orçamentárias  previstas  para  pagamento  de  despesas  com

pessoal  ativo  e  inativo  e  com  pensionistas  da  administração  direta,  autárquica  e

fundacional dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, do Ministério Público, da

Defensoria  Pública  e  do  Tribunal  de  Contas,  necessárias  à  complementação  do

pagamento dos benefícios assegurados pelo Tesouro do Estado, por meio do Funfip;
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(...)

X  -  receitas  provenientes  da  União  destinadas  ao  pagamento  de  benefícios

previdenciários;

XI - créditos relativos à compensação financeira prevista no § 9° do art.  201 da

Constituição da República;

XII-  contribuições patronais suplementares necessárias à cobertura de eventuais

déficits financeiros do Funfip.

(...)

§ 2° - Excetuam-se do disposto no inciso VII deste artigo as dotações orçamentárias

previstas  para  pagamento  de  despesas  com  pessoal  inativo  do  Instituto  de

Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais - Ipsemg -, cujo custo será de

responsabilidade do Estado, por intermédio do Funfip, observado o disposto no inciso

I do art. 39 desta lei complementar.

§  3º  As  contribuições  patronais  devidas  pelo  Poder  Executivo,  bem  como  as

dotações a que se refere  o inciso VII,  poderão ser  originadas pela  utilização dos

direitos relacionados às receitas pertencentes ao Estado de Minas Gerais a que faz

jus por força do disposto no § 1º do art. 20 da Constituição da República.".

Art. 6º - O art. 51 da da Lei Complementar n° 64, de 2002, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 51 - Com vistas a garantir o custeio dos benefícios concedidos pelo Funfip,

compete à Secretaria de Estado de Fazenda:

I  -  reter  na  fonte  as  quantias  referentes  aos  valores  consignados  a  título  de

contribuição previdenciária mencionada no inciso I do art. 50, quando do repasse das

disponibilidades  financeiras  para  custeio  das  despesas  de  pessoal  das

administrações direta, autárquica e fundacional dos Poderes Legislativo, Executivo e

Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública e do Tribunal de Contas;

II  -  recolher  para  o  Funfip  as  quantias  referentes  às  respectivas  contribuições

previdenciárias patronais,  quando do repasse das disponibilidades financeiras para

custeio das despesas de pessoal da administração direta, autárquica e fundacional

dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria

Pública e do Tribunal de Contas;
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III  -  repassar aos Poderes do Estado, suas autarquias e fundações públicas, ao

Ministério  Público,  à  Defensoria  Pública  e  ao  Tribunal  de  Contas  os  recursos

financeiros do Funfip, previstos nos incisos I, IV e VII a XI do art. 50, relativos aos

valores  necessários  ao  pagamento  dos  benefícios  previdenciários  líquidos  dos

respectivos membros e servidores;

IV -  repassar  ao Ipsemg os recursos financeiros do Funfip relativos aos valores

necessários ao pagamento dos benefícios previdenciários líquidos a que fizerem jus

os dependentes dos servidores.”.

Art. 7º - O caput  do art. 57 da Lei Complementar n° 64, de 2002, passa a vigorar

com a seguinte redação:

“Art.  57  -  Cabe  à  fonte  responsável  pelo  pagamento  da  remuneração  e  dos

proventos dos segurados de que trata o art. 3° o recolhimento das contribuições a

que se referem os arts. 29 e 30 e o respectivo repasse ao Funfip.”.

Art.  8°  -  A  Secretaria  de  Estado  de  Fazenda,  a  Secretaria  de  Estado  de

Planejamento e Gestão e o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de

Minas Gerais adotarão as medidas necessárias à extinção do Funpemg, observado o

disposto no art. 1° desta lei complementar.

§ 1° - Entre as medidas complementares à extinção do Funpemg e sem prejuízo de

outras obrigações legais, é obrigatória a prestação de contas específica dos atos de

gestão praticados desde a criação do fundo até a data de transferência dos seus

recursos na forma estabelecida pelos §§ 1° e 2° do art. 1° desta lei complementar.

§ 2° - A estrutura administrativa superior do Funpemg, a que se refere o art. 60 da

Lei Complementar n° 64, de 2002, será extinta quando da finalização dos trabalhos

previstos no § 1° deste artigo.

Art. 9° - Ficam revogados:

I - os seguintes dispositivos da Lei Complementar n° 64, de 2002:

a) o inciso II do § 1° do art. 28;

b) o art. 37 e o Anexo a que ele se refere;

c) a alínea “b” do inciso I e a alínea “b” do inciso II do art. 39;

d) o art. 40;

e) os incisos II, III, V e VI do art. 50;
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f) os arts. 53 a 56;

g) os §§ 2° e 3° do art. 57;

h) os arts. 58 a 63;

II - o § 5° do art. 1° da Lei Complementar n° 77, de 13 de janeiro de 2004.

Art. 10 - Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 25 de novembro de 2013.

Zé  Maia,  presidente  -  Lafayette  de  Andrada,  relator  -  Duarte  Bechir  -  Glaycon

Franco  -  Jayro  Lessa -  Adalclever  Lopes  (voto  contrário)  -  Rogério  Correia  (voto

contrário).
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 28 DE NOVEMBRO DE 2013

ATA

ATA DA 87ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 26/11/2013

Presidência dos Deputados Dinis Pinheiro, Ivair Nogueira e Hely Tarqüínio

Sumário:  Comparecimento  -  Abertura  -  1ª  Parte:  1ª  Fase  (Expediente):  Ata  -

Correspondência:  Mensagens  nºs  570,  571,  572,  573,  574  e  575/2013

(encaminhando emendas ao Substitutivo nº  1 ao  Projeto de Lei  nº  4.440/2013,  o

Convênio ICMS nº 116, celebrado pelo Confaz em 11/10/2013, e os Projetos de Lei

nºs 4.718, 4.719, 4.720 e 4.721/2013, respectivamente), do governador do Estado -

Ofícios - 2ª Fase (Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Proposta de

Emenda  à  Constituição  nº  64/2013  -  Projeto  de  Lei  Complementar  nº  56/2013  -

Projetos de Lei nºs 4.722 a 4.737/2013 - Requerimentos nºs 6.400 a 6.482/2013 -

Requerimentos dos deputados Antônio Carlos Arantes e outros, Gustavo Valadares e

outros, Luiz Henrique e Bonifácio Mourão e outros, Arlen Santiago e outros, Cabo

Júlio e Sávio Souza Cruz - Proposições Não Recebidas: Requerimento da deputada

Liza Prado - Comunicações: Comunicações das Comissões de Segurança Pública

(2),  de Meio Ambiente,  de Esporte,  de Educação,  da Pessoa com Deficiência,  de

Política Agropecuária e de Transporte e dos deputados Bosco (2) e Sávio Souza Cruz

-  Questão de Ordem -  Registro  de  Presença -  Oradores Inscritos:  Discursos  dos

deputados  Celinho  do  Sinttrocel,  Dalmo  Ribeiro  Silva,  Pompílio  Canavez,  Carlos

Pimenta e Rogério Correia - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições

- Questões de Ordem; chamada para recomposição do número regimental; existência

de quórum para a continuação dos trabalhos - Decisão da Presidência - Designação

de Comissões: Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda

à  Constituição  nº  63/2013  -  Comunicação  da  Presidência;  Questão  de  Ordem  -

Leitura de Comunicações - Despacho de Requerimentos: Requerimento do deputado

Cabo Júlio;  deferimento;  Questão de Ordem - Requerimentos dos deputados Luiz

Henrique e Bonifácio Mourão e outros e Arlen Santiago e outros; deferimento - 2ª

Fase: Questões de Ordem - Discussão e Votação de Proposições: Votação, em turno
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único,  do  Veto  Parcial  à  Proposição  de  Lei  nº  21.845;  não  recebimento  de

requerimento do deputado Sávio Souza Cruz; requerimento do deputado Sávio Souza

Cruz; deferimento; discursos dos deputados Paulo Guedes, Paulo Lamac e Pompílio

Canavez;  Questão  de  Ordem;  discursos  dos  deputados  Ulysses  Gomes,  André

Quintão  e  Vanderlei  Miranda,  da  deputada  Maria  Tereza  Lara  e  dos  deputados

Elismar Prado e Adalclever Lopes; Prorrogação da Reunião; discursos dos deputados

Sávio Souza Cruz, Tadeu Martins Leite, Almir Paraca; Questões de Ordem; discursos

dos deputados Rogério Correia, Durval Ângelo, Gilberto Abramo, Cabo Júlio, Leonídio

Bouças e  Bonifácio Mourão;  Registro  de  Presença;  Questões  de Ordem; votação

nominal do veto ao § 3º do art. 12 e ao § 2º do art. 123; manutenção; votação nominal

do  veto  ao  art.  125;  manutenção;  discursos  dos deputados  Paulo  Guedes e Luiz

Humberto  Carneiro;  votação nominal  do  veto  ao  §  1º  do  art.  123;  manutenção  -

Declarações de Voto - Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento

- Comparecem os deputados e as deputadas:

Dinis Pinheiro -  Ivair  Nogueira -  Hely Tarqüínio -  Adelmo Carneiro Leão -  Dilzon

Melo - Neider Moreira - Alencar da Silveira Jr. - Adalclever Lopes - Almir Paraca - Ana

Maria Resende - André Quintão - Anselmo José Domingos - Antônio Carlos Arantes -

Antônio Genaro - Antonio Lerin - 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 - Durval

Ângelo - Elismar Prado - Fabiano Tolentino - Fábio Cherem - Fred Costa - Gilberto

Abramo - Glaycon Franco - Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares - Hélio Gomes -

Inácio Franco - Jayro Lessa - João Leite - João Vítor Xavier - Juarez Távora - Juninho

Araújo - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Leonídio Bouças - Liza Prado -

Luiz Henrique - Luiz Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara - Mário

Henrique Caixa - Marques Abreu - Paulo Guedes - Paulo Lamac - Pinduca Ferreira -

Pompílio Canavez -  Rogério Correia - Romel Anízio - Rômulo Veneroso - Rômulo

Viegas - Rosângela Reis - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa

-  Tadeu Martins Leite -  Tiago Ulisses -  Tony Carlos  -  Ulysses Gomes -  Vanderlei

Miranda - Zé Maia.
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Abertura

O presidente (deputado Dinis Pinheiro) - 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 Dalmo Ribeiro Silva, 2º-secretário ad hoc, procede à leitura da ata da

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Correspondência

- O deputado Dilzon Melo, 1º-secretário, lê a seguinte correspondência:

“MENSAGEM Nº 570/2013*

Belo Horizonte, 20 de novembro de 2013.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Tenho  a  honra  de  encaminhar  a  Vossa Excelência,  para  exame dessa  egrégia

Assembleia Legislativa, emenda ao Substitutivo nº 1 ao Projeto de Lei nº 4.440, de

2013, que altera as Leis Delegadas nº 179, de 1º de janeiro de 2011, que dispõe

sobre  a  organização  básica  e  a  estrutura  da  Administração  Pública  do  Poder

Executivo do Estado, e nº 180, de 20 de janeiro de 2011, que dispõe sobre a estrutura

orgânica da Administração Pública do Poder Executivo do Estado de Minas Gerais, e

dá outras providências.

A emenda tem por objetivo identificar os órgãos responsáveis pelas atividades de

regulação, monitoramento e gestão dos contratos, acordos e outras modalidades de

ajustes  relativos  às  obras  do  Complexo  Mineirão-Mineirinho  para  a  realização  da

Copa  do  Mundo  de  2014,  bem  como  a  regulação,  monitoramento  e  gestão  do

contrato de cessão de uso para reforma e operação do Estádio Independência.

São essas, Senhor Presidente, as razões que me levam a propor a emenda ao

Substitutivo nº 1 ao Projeto de Lei nº 4.440, de 2013.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.

Alberto Pinto Coelho Júnior, Governador do Estado, em exercício.
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EMENDA Nº 1 AO SUBSTITUTIVO Nº 1 AO PROJETO DE LEI Nº 4.440/2013

Dê-se ao art. 67 do Substitutivo nº 1 ao Projeto de Lei nº 4.440, de 2013, a seguinte

redação:

“Art. 67 - A Setes sucederá, para todos os fins, o Gabinete do Secretário de Estado

Extraordinário  da  Copa  do  Mundo  2014,  assumindo  todos  os  encargos,  direitos,

obrigações e responsabilidades inerentes às atividades desenvolvidas pelo Gabinete.

§ 1º  -  Ficam transferidos para  a Setes os  arquivos,  as  cargas patrimoniais  e a

execução  dos  contratos,  convênios,  acordos  e  outras  modalidades  de  ajustes

celebrados pelo Gabinete até a data da publicação desta lei, procedendo-se, quando

necessário, às adequações, às ratificações, às renovações ou ao apostilamento.

§  2º  -  A Coordenadoria  Especial  da  Copa  do  Mundo,  incluída  por  esta  lei  na

estrutura da Secretaria de Estado de Turismo e Esportes, mediante alteração do art.

255 da Lei Delegada nº 180, de 2011, assumirá a regulação, monitoramento e gestão

dos  contratos,  acordos  e  outras  modalidades  de  ajustes  relativos  às  obras  do

Complexo  Mineirão-Mineirinho  para  a  realização  da  Copa  do  Mundo  de  2014,

incluindo  o  Contrato  de  Concessão  Administrativa  para  Reforma  e  Operação  do

Estádio  Governador  Magalhães  Pinto,  bem  como  a  regulação,  monitoramento  e

gestão  do  contrato  de  cessão  de  uso  para  reforma  e  operação  do  Estádio

Independência.

§ 3º - Com a extinção da Coordenadoria Especial da Copa do Mundo, as atividades

de que trata o § 2º serão desempenhadas por unidade administrativa da Setes, a ser

indicada  em  ato  do  Secretário  de  Estado  de  Turismo  e  Esportes,  e  as  demais

atividades serão transferidas para as respectivas secretarias temáticas, nos termos

do regulamento.”

EMENDA Nº 2 AO SUBSTITUTIVO Nº 1 AO PROJETO DE LEI Nº 4.440/2013

Suprima-se o art.  64 do Substitutivo nº  1 ao Projeto de Lei  nº  4.440,  de 2013,

renumerando-se os demais.”

- Anexe-se cópia ao Projeto de Lei nº 4.440/2013. Publicada, fica a mensagem em

poder da Mesa, aguardando a inclusão da proposição em ordem do dia.

* - Publicado de acordo com texto original.
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“MENSAGEM Nº 571/2013*

Belo Horizonte, 20 de novembro de 2013.

Excelentíssimo Senhor 1º-Vice-Presidente da Assembleia Legislativa, no exercício

da Presidência

Encaminho  a  Vossa  Excelência,  para  que  seja  submetido  à  apreciação  dessa

egrégia Assembleia Legislativa, o Convênio ICMS nº 116, de 11 de outubro de 2013,

celebrado no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ.

O referido Convênio, publicado no Diário Oficial da União no dia 18 de outubro de

2013, prorroga disposições de convênios que concedem benefícios fiscais.

O encaminhamento que ora se faz está fundamentado no disposto no § 5º do art. 8º

da  Lei  nº  6.763,  de  26  de  dezembro  de  1975,  e  no  art.  1º,  caput, da  Lei

Complementar Federal nº 24, de 7 de janeiro de 1975.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.

Desembargador  Joaquim  Herculano  Rodrigues,  Governador  do  Estado,  em

exercício.

CONVÊNIO ICMS 116, DE 11 DE OUTUBRO DE 2013

- Publicado no DOU de 18.10.13

Prorroga disposições de convênios que concedem benefícios fiscais.

O  Conselho  Nacional  de  Política  Fazendária  -  CONFAZ,  na  sua  151ª  reunião

ordinária, realizada em Fortaleza, CE, no dia 11 de outubro de 2013, tendo em vista o

disposto na Lei Complementar nº 24,  de 7 de janeiro de 1975, resolve celebrar o

seguinte:

C O N V Ê N I O

Cláusula  primeira  -  Ficam prorrogadas  até  31  de julho de 2014 as disposições

contidas nos convênios a seguir indicados:

I  -  Convênio  ICMS 26/09,  de  3  de abril  de  2009,  que estabelece disciplina  em

relação às operações com partes e peças substituídas em virtude de garantia, por

empresa  nacional  da  indústria  aeronáutica,  por  estabelecimento  de  rede  de

comercialização de produtos aeronáuticos, por oficina reparadora ou de conserto e

manutenção de aeronaves;

II  -  Convênio  ICMS  76/09,  de  3  de  julho  de  2009,  que  autoriza  as  unidades
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federadas que menciona a conceder  crédito presumido do ICMS na aquisição de

equipamento Emissor de Cupom Fiscal - ECF, com requisito  de Memória de Fita-

detalhe - MFD para fins de substituição de equipamento sem requisito de MFD;

III - Convênio ICMS 147/12, de 17 de dezembro de 2012, que autoriza o Estado do

Acre a conceder isenção do ICMS nas saídas internas de geladeiras, decorrentes de

doação efetuada pela Companhia de Eletricidade do Acre - ELETROACRE no âmbito

do Programa Eletrobrás na Comunidade.

Cláusula segunda - Ficam prorrogadas até 31 de dezembro de 2014 as disposições

contidas nos convênios a seguir indicados:

I - Convênio ICMS 38/12, de 30 de março de 2012, que concede isenção do ICMS

nas saídas de veículos destinados a pessoas portadoras de deficiência física, visual,

mental ou autista;

II  -  Convênio  ICMS  95/12,  de  28  de  setembro  de  2012,  que  dispõe  sobre  a

concessão de redução de base de cálculo do ICMS nas saídas de veículos militares,

peças, acessórios e outras mercadorias que especifica;

III - Convênio ICMS 30/13, de 11 de abril de 2013, que autoriza o Estado de São

Paulo  a  conceder  isenção  do  ICMS  incidente  na  importação  de  tesseras  para

mosaico,  realizadas  pelo  Santuário  Nacional  de  Nossa  Senhora  da  Conceição

Aparecida;

IV - Convênio ICMS 58/13, de 26 de julho de 2013, que autoriza os Estados do

Acre, da Bahia, do Ceará, da Paraíba, de Rondônia e o Distrito Federal a conceder

crédito outorgado de ICMS às empresas que utilizem mão de obra carcerária e de

egressos do sistema prisional;

Cláusula terceira - Ficam prorrogadas até 31 de dezembro de 2015 as disposições

contidas nos convênios a seguir indicados:

I  -  Convênio  ICMS  105/07,  de  13  de  agosto  de  2007,  que  isenta  do  ICMS o

fornecimento  de  alimentação  e  a  comercialização  de  comidas,  bebidas,  objetos

artesanais  e  produtos  típicos  dos  Estados  e  outras  mercadorias,  efetuada  por

entidades beneficentes, representações dos Estados ou entidades diplomáticas, na

Festa dos Estados de 2007 a 2010, no Distrito Federal;

II - Convênio ICMS 63/08, de 4 de julho de 2008, que autoriza o Estado do Rio de
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Janeiro  a  conceder  isenção do ICMS nas saídas que especifica  promovidas  pela

Associação Saúde Criança Renascer;

III - Convênio ICMS 56/12, de 22 de junho de 2012, que dispõe sobre a instituição

de  crédito  presumido  em  substituição  aos  estornos  de  débitos  decorrentes  das

prestações de serviços de telecomunicações;

IV - Convênio ICMS 127/12, de 17 de dezembro de 2012, que autoriza o Estado de

Pernambuco e o Distrito Federal a conceder isenção do ICMS nas operações internas

de remessa de suínos para abate;

V - Convênio ICMS 1/13, de 6 de fevereiro de 2013, que autoriza os Estados do Rio

de Janeiro e de São Paulo a concederem isenção do ICMS em operações com obras

de  arte  da  Feira  Internacional  de  Arte  do  Rio  de  Janeiro  (ArtRio)  e  da  Feira

Internacional de Arte de São Paulo (SP Arte), respectivamente.

Cláusula quarta - Ficam prorrogadas até 31 de dezembro de 2017 as disposições

contidas no Convênio ICMS 85/04, 24 de setembro de 2004, que autoriza o Estado de

Santa Catarina a conceder crédito presumido para a execução do Programa Luz para

Todos.

Cláusula  quinta  -  Este  convênio  entra  em vigor  na  data  da  publicação  da  sua

ratificação nacional.

Presidente do CONFAZ -  Dyogo Henrique de Oliveira p/  Guido Mantega, Acre -

Mâncio Lima Cordeiro, Alagoas - Maurício Acioli Toledo, Amapá - Jucinete Carvalho

de Alencar, Amazonas - Afonso Lobo Moraes, Bahia - Manoel Vitório da Silva Filho,

Ceará - João Marcos Maia, Distrito Federal - Márcia Wanzoff Robalinho Cavalcanti p/

Adonias dos Reis Santiago , Espírito Santo - Maurício Cézar Duque, Goiás - José

Taveira Rocha,  Maranhão -  Claudio  José Trinchão Santos,  Mato  Grosso -  Marcel

Souza de Cursi, Mato Grosso do Sul - Jader Rieffe Julianelli Afonso, Minas Gerais -

Leonardo  Maurício  Colombini  Lima,  Pará  -  José  Barroso  Tostes  Neto,  Paraíba  -

Fernando Pires  Marinho  Júnior  p/  Marialvo  Laureano dos  Santos  Filho,  Paraná  -

Jozélia  Nogueira,  Pernambuco -  Paulo  Henrique Saraiva Câmara,  Piauí  -  Antônio

Silvano  Alencar  de  Almeida,  Rio  de  Janeiro  -  George  André  Palermo  Santoro  p/

Renato Zagallo Villela dos Santos , Rio Grande do Norte - Jane Carmem Carneiro e

Araújo p/ José Airton da Silva, Rio Grande do Sul - Ricardo Neves Pereira p/ Odir
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Alberto Pinheiro Tonollier, Rondônia - Gilvan Ramos Almeida, Roraima - Luiz Renato

Maciel  de  Melo,  Santa  Catarina  -  Carlos  Roberto  Mollim  p/  Antonio  Marcos

Gavazzoni, São Paulo - Andrea Sandro Calabi, Sergipe - Jeferson Dantas Passos,

Tocantins - Marcelo Olimpio Carneiro Tavares.”

-  À Comissão de Fiscalização Financeira,  nos termos da Decisão Normativa da

Presidência nº 18.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 572/2013*

Belo Horizonte, 20 de novembro de 2013.

Excelentíssimo Senhor 1º-Vice-Presidente da Assembleia Legislativa, no exercício

da Presidência

Encaminho  a  Vossa  Excelência,  para  que  seja  submetido  à  apreciação  dessa

egrégia Assembleia, projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município

de Várzea da Palma o imóvel que especifica.

Informo que o imóvel em questão passou a integrar o patrimônio do Estado a título

de doação por parte da Companhia Siderúrgica Belgo Mineira, em 1961.

Saliento  que  a  presente  doação  visa  à  instalação  de  órgãos  pertencentes  à

Administração Pública Municipal de Várzea da Palma.

Na  oportunidade,  esclareço  que  o  imóvel  encontra-se  desafetado  por  parte  do

Estado  e  que  inexiste  interesse  em  sua  utilização  direta,  o  que  enseja  a  sua

disponibilidade para os objetivos citados.

São essas, Senhor Presidente, as razões que me levam a propor o presente projeto

de lei.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.

Joaquim Herculano Rodrigues, Governador do Estado, em exercício.

PROJETO DE LEI Nº 4.718/2013

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Várzea da Palma o imóvel que

especifica.

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Várzea da Palma

o imóvel constituído de uma área de 1.113,75 m², situada na Rua Adolfo Enshc, nº

1.170, Centro, no Município de Várzea da Palma, registrado sob o nº 11.927, a fls.
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15v/16 do Livro 3-M, no Cartório do Registro de Imóveis da Comarca de Pirapora.

Parágrafo único -  O imóvel  a que se refere o  caput destina-se à instalação de

órgãos pertencentes à Administração Pública Municipal de Várzea da Palma.

Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o

prazo de cinco anos contados da data da lavratura da escritura pública de doação,

não lhe tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1º.

Art. 3º - A autorização de que trata esta lei tornar-se-á sem efeito se, findo o prazo

estabelecido no art. 2º, o Município de Várzea da Palma não houver procedido ao

registro do imóvel.

Art. 4º - O Município de Várzea da Palma encaminhará à Secretaria de Estado de

Planejamento e Gestão documento que comprove a destinação do imóvel prevista no

parágrafo único do art. 1º.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.”

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira

para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 573/2013*

Belo Horizonte, 21 de novembro de 2013.

Excelentíssimo Senhor 1º-Vice-Presidente da Assembleia Legislativa, no exercício

da Presidência

Encaminho  a  Vossa  Excelência,  para  que  seja  submetido  à  apreciação  dessa

egrégia Assembleia, projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município

de Rio Pomba o imóvel que especifica.

Informo que o imóvel em questão passou a integrar o patrimônio do Estado a título

de doação por parte do Município de Rio Pomba.

Saliento  que  a  presente  doação  visa  a  atender  demanda  municipal  para  a

implantação  de  programas  esportivos,  culturais  e  de  promoção  à  saúde  e  à

manutenção da área de Esportes.

Na  oportunidade,  esclareço  que  o  imóvel  encontra-se  desafetado  por  parte  do

Estado  e  que  inexiste  interesse  em  sua  utilização  direta,  o  que  enseja  a  sua

disponibilidade para os objetivos citados.
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São essas, Senhor Presidente, as razões que me levam a propor o presente projeto

de lei.

Reitero a Vossa Excelência considerações de estima.

Joaquim Herculano Rodrigues, Governador do Estado, em exercício.

PROJETO DE LEI Nº 4.719/2013

Autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Rio  Pomba  o  imóvel  que

especifica.

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Rio Pomba o

imóvel  constituído  de  terreno com  área de 13.478,00  m²,  situado  à  Rua Coronel

Marciano Gonçalves Campos, nº 45, Bairro São Manoel, Município de Rio Pomba,

registrado sob o nº 9.818, a fls. 222v, Livro 3-S, no Cartório do Registro de Imóveis da

Comarca de Rio Pomba.

Parágrafo  único  -  O  imóvel  descrito  no  caput destina-se  à  implantação  de

programas esportivos, culturais e de promoção à saúde e à manutenção da área da

Praça de Esportes.

Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o

prazo de cinco anos contados da data da lavratura da escritura pública de doação,

não lhe tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1º.

Art. 3º - A autorização de que trata esta lei tornar-se-á sem efeito se, findo o prazo

estabelecido no art. 2º, o Município de Rio Pomba não houver procedido ao registro

do imóvel.

Art.  4º  -  O  Município  de  Rio  Pomba  encaminhará  à  Secretaria  de  Estado  de

Planejamento e Gestão documento que comprove a destinação do imóvel prevista no

parágrafo único do art. 1º.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.”

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira

para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 574/2013*

Belo Horizonte, 22 de novembro de 2013.

Excelentíssimo Senhor 1º-Vice-Presidente da Assembleia Legislativa, no exercício
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da Presidência

Encaminho  a  Vossa  Excelência,  para  que  seja  submetido  à  apreciação  dessa

egrégia Assembleia, projeto de lei  que dá denominação de escola estadual Nossa

Senhora das Graças, de ensino fundamental e médio na modalidade de educação de

jovens  e  adultos  -  EJA,  à  escola  estadual  de  ensino  fundamental  e  médio  na

modalidade de educação de jovens e Adultos - EJA, localizada no Presídio Feminino

José Abranches Gonçalves/PJAG, no Município de Ribeirão das Neves.

Tal  proposta  resulta  de  pedido  formulado  pela  Comunidade  Escolar  da  escola

estadual de ensino fundamental e médio na modalidade de educação de jovens e

adultos - EJA.

O Presídio Feminino José Abranches Gonçalves, em Ribeirão das Neves, é uma

das  unidades  sob  gestão  da  Subsecretaria  de  Atendimento  às  Medidas

Socioeducativas  da  Secretaria  de  Estado  de  Defesa  Social,  sendo  modelo  de

eficiência.

A denominação proposta, por fim, resulta de escolha da comunidade, com base em

testemunhos feitos pela população.

São essas, Senhor Presidente, as razões que me levam a propor o presente projeto

de lei.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.

Joaquim Herculano Rodrigues, Governador do Estado, em exercício.

PROJETO DE LEI Nº 4.720/2013

Dá  denominação  de  escola  estadual  Nossa  Senhora  das  Graças,  de  ensino

fundamental e médio na modalidade de educação de jovens e adultos - EJA, à escola

estadual de ensino fundamental e médio na modalidade de educação de jovens e

Adultos - EJA, localizada no Presídio Feminino José Abranches Gonçalves/PJAG, no

Município de Ribeirão das Neves.

Art.  1º  -  A escola  estadual  de  ensino  fundamental  e  médio  na  modalidade  de

educação de jovens e adultos - EJA, localizada no Presídio Feminino José Abranches

Gonçalves/PJAG, no Município de Ribeirão das Neves, passa a denominar-se Escola

Estadual Nossa Senhora das Graças, de ensino fundamental e médio na modalidade

de educação de jovens e adultos - EJA.
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Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.”.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

Educação,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do

Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 575/2013*

Belo Horizonte, 22 de novembro de 2013.

Excelentíssimo Senhor 1° Vice-Presidente da Assembleia Legislativa, no exercício

da Presidência

Encaminho a Vossa Excelência, para exame dessa egrégia Assembleia Legislativa,

projeto de lei que dá denominação de Escola Estadual Roberto Fernandes a escola

estadual  de  ensino médio  localizada  na  Rua do  Ipê,  n°  70,  Vila  Ipê  Amarelo,  no

Município de Contagem.

O projeto encaminhado guarda plena conformidade com os requisitos fixados pela

Lei n° 13.408, de 21 de dezembro de 1999.

A denominação escolhida atende à proposta do Colegiado da escola estadual de

ensino médio, que, em reunião realizada no dia 5 de julho de 2013, homologou, por

unanimidade dos votos de seus membros, a indicação do nome de Escola Estadual

Roberto  Fernandes,  de  ensino  médio,  para  denominação  da  referida  unidade  de

ensino.

Ressalto que não existe, no Município, outro estabelecimento, instituição ou próprio

do Estado com igual denominação atribuída por ato normativo, conforme justificação

e exposição de motivos anexas da Senhora Secretária de Estado de Educação.

São essas, Senhor Presidente, as razões que me levam a propor o presente projeto

de lei.

Reitero a Vossa Excelência considerações de estima.

Joaquim Herculano Rodrigues, Governador do Estado, em exercício.

Justificação

O presente Projeto de Lei propõe que seja dada a denominação de Escola Estadual

Roberto Fernandes, de ensino médio, à Escola Estadual de Ensino Médio, situada na

rua do Ipê, nº 70, Ipê Amarelo, no município de Contagem.
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Trata-se de proposta que resulta de pedido formulado pelo Colegiado da Escola

Estadual de Ensino Médio, que em reunião realizada no dia 5/7/2013, homologou,

pela  unanimidade dos votos  dos seus membros,  a  indicação do nome de Escola

Estadual  Roberto  Fernandes,  de  ensino  médio,  para  denominação  da  referida

unidade de ensino.

Roberto Fernandes, natural de Belo Horizonte, mudou-se para a Vila Ipê Amarelo,

município de Contagem, no ano de 1990. A partir dessa data, tornou-se um cidadão

atuante na comunidade, assumiu por quase 10 anos a presidência da Associação da

Comunidade Unidos do Bairro Ipê Amarelo, prestou relevantes serviços na localidade,

principalmente  no  setor  educacional,  tornando-se  uma  referência  na  comunidade

escolar.

O homenageado nasceu em 14 de setembro de 1956 e faleceu em 8 de novembro

de 2012.

Cumpre  registrar  que,  no  município  de  Contagem,  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  peia  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, 19 de novembro de 2013.

Ana Lúcia Almeida Gazzola, Secretária de Estado da Educação.

Exposição de Motivos

Trata-se de proposta que resulta do pedido formulado pelo Colegiado da Escola

Estadual  de  Ensino  Médio,  situada  na  rua  do  Ipê,  nº  70,  Vila  Ipê  Amarelo,  no

município de Contagem.

Roberto Fernandes, natural de Belo Horizonte, mudou-se para a Vila Ipê Amarelo,

município de Contagem, no ano de 1990. A partir dessa data, tornou-se um cidadão

atuante na comunidade, assumiu por quase 10 anos a presidência da Associação da

Comunidade Unidos do Bairro Ipê Amarelo, prestou relevantes serviços na localidade,

principalmente  no  setor  educacional,  tornando-se  uma  referência  na  comunidade
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escolar.

A denominação ora proposta para a Escola Estadual de Ensino Médio demonstra o

reconhecimento  de  toda  a  comunidade,  constituindo  como  justa  homenagem  ao

Senhor  Roberto  Fernandes,  por  seus  relevantes  serviços  prestados  no  setor

educacional.

Belo Horizonte, 19 de novembro de 2013.

Ana Lúcia Almeida Gazzola, Secretária de Estado de Educação.

PROJETO DE LEI Nº 4.721/2013

Dá denominação a escola estadual  de ensino médio localizada no Município de

Contagem.

Art. 1°- Fica denominada Escola Estadual Roberto Fernandes a escola estadual de

ensino médio localizada na Rua do Ipê, n° 70, Vila  Ipê Amarelo, no Município de

Contagem.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

-  Publicado,  vai  o  projeto  às  Comissões  Justiça,  para  exame  preliminar,  e  de

Educação  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do

Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.

OFÍCIOS

Do Sr. Álvaro Campos de Carvalho, superintendente regional  do Dnit, prestando

informações relativas ao Requerimento n° 5.757/2013, do deputado Bosco.

Do Sr. Carlúcio Mendes Leite, presidente da Associação dos Municípios da Área

Mineira da Sudene, solicitando, em nome dos 92 prefeitos da região norte-mineira, a

intercessão desta Casa junto ao governador do Estado para que seja liberada uma

cota extra do ICMS, em 2013, que auxilie os municípios com até 70 mil habitantes a

pagar o 13º salário do funcionalismo público municipal. (- À Comissão de Fiscalização

Financeira.)

Da Sra. Carmen Rocha, presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e

do  Adolescente,  solicitando  que  esse  órgão  seja  ouvido  em  todas  as  matérias

relativas à infância e adolescência que tramitarem nesta Casa.  (-  À Comissão do

Trabalho.)



1859
____________________________________________________________________________

Do Sr. Cássio Azevedo Fontenelle, juiz de direito auxiliar da Presidência do TJMG,

prestando informações relativas ao Requerimento n° 5.701/2013,  da Comissão de

Participação Popular.

Do Cel. PM Marco Antônio Badaró Bianchini, chefe da Assessoria Institucional da

PMMG (3), prestando informações relativas aos Requerimentos nºs 4.943/2013, da

Comissão  de  Participação  Popular,  5.129/2013,  da  Comissão  de  Saúde,  e

5.285/2013, da Comissão de Segurança Pública.

De cidadãos e cidadãs de Minas Gerais e de outros estados posicionando-se, em

abaixo-assinado,  contra  a  incineração  do  lixo  e  a  favor  do  Projeto  de  Lei  nº

4.051/2013, em tramitação nesta Casa, que reconhece e valoriza a coleta seletiva

solidária. (- Anexe-se ao referido projeto de lei.)

Da Sra. Cleide Aparecida Nepomuceno, defensora pública, prestando informações

relativas ao Requerimento n° 5.179/2013, da Comissão de Direitos Humanos.

Da Sra.  Élida  de Freitas  Rezende,  promotora de justiça,  prestando informações

relativas ao Requerimento n° 5.657/2013, da Comissão de Segurança Pública.

Da  Sra.  Elizabeth  Cristina  Gosling  Stehling,  coordenadora  distrital  de  Saúde

Indígena  do  Distrito  Sanitário  Especial  Indígena  Minas  Gerais  e  Espírito  Santo,

prestando informações relativas ao Requerimento n° 4.714/2013,  da Comissão de

Participação Popular.

Do  Sr.  Fernando  Ferreira  Abreu,  promotor  de  justiça,  prestando  informações

relativas ao Requerimento n° 5.178/2013, da Comissão de Direitos Humanos.

Do  Sr.  José  Elcio  Santos  Monteze,  diretor-geral  do  DER-MG,  prestando

informações relativas ao Requerimento n° 1.423/2011, da Comissão de Transporte.

Da Sra. Lílian Maciel Santos, juíza de direito, prestando informações relativas ao

Requerimento n° 5.986/2013, da Comissão de Direitos Humanos.

Do Sr. Manoel Messias Nascimento Melo, secretário de Relações do Trabalho do

Ministério  do  Trabalho  e  Emprego  (2),  prestando  informações  relativas  ao

Requerimento n° 5.655/2013, da Comissão de Direitos Humanos.

Do  Sr.  Mauro  Flávio  Ferreira  Brandão,  procurador-geral  de  justiça  adjunto

administrativo, prestando informações relativas ao Requerimento n° 5.631/2013, da

Comissão de Segurança Pública.
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Da  Sra.  Maria  Coeli  Simões  Pires,  secretária  de  Casa  Civil  (3)  prestando

informações relativas aos Requerimentos n°s 4.746 e 5.776/2013, respectivamente

das Comissões de Direitos Humanos e de Transporte, e 5.569/2013, do deputado

Anselmo José Domingos.

Do Sr. Reinaldo Xavier Guimarães, presidente da Câmara Municipal de Curvelo,

informando a aprovação por essa câmara de moção de aplauso ao deputado Dinis

Pinheiro  pela  realização  de  evento  de  apoio  às  Apaes  em  Sete  Lagoas.  (-  À

Comissão da Pessoa com Deficiência.)

Da Sra. Renata Vilhena, secretária de Planejamento, sugerindo a apresentação de

emenda que proponha a alteração do anexo do substitutivo  do Projeto  de Lei  nº

4.441/2013 referente ao Departamento Estadual de Telecomunicações. (- Anexe-se

ao referido projeto de lei.)

Do  Sr.  Rômulo  de  Carvalho  Ferraz,  secretário  de  Defesa  Social,  prestando

informações relativas ao Requerimento n° 5.681/2013, da Comissão de Prevenção e

Combate às Drogas.

Do  Sr.  Vander  Francisco  Costa,  presidente  da  Federação  das  Empresas  de

Transportes de Carga do Estado de Minas Gerais, prestando informações relativas ao

requerimento da Comissão da Pessoa com Deficiência encaminhado por  meio do

Ofício nº 2.982/2013/SGM.

Do Sr.  Walder Nascimento Vieira, superintendente regional da Polícia Rodoviária

Federal,  prestando  informações  relativas  ao  Requerimento  n°  5.801/2013,  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 A CONSTITUIÇÃO Nº 64/2013

Altera o inciso VI do art. 170 da Constituição do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1º - O inciso VI do art. 170 da Constituição do Estado passa a vigorar com a
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seguinte redação:

“Art. 170 - (…)

VI - organização e prestação de serviços públicos de interesse local, diretamente ou

sob regime de concessão, permissão ou autorização, incluídos os serviços de táxi,

transferíveis nos termos de lei  federal,  e o transporte coletivo de passageiros, que

tem caráter essencial.".

Art. 2º - Fica assegurado o direito à transferência da permissão para a exploração

dos serviços de táxi, municipal ou metropolitano, aos sucessores legais do outorgado

que tenha falecido até a data da publicação desta emenda à Constituição.

§ 1º - A permissão obtida na forma a que se refere este artigo é intransferível e

depende exclusivamente da anuência expressa do sucessor legal do permissionário

falecido, sem prejuízo das demais normas legais que disciplinam o serviço.

§ 2º - Em caso de renúncia expressa ou de não manifestação por parte do sucessor

legal no prazo de noventa dias contados da sua notificação, extingue-se o direito à

transferência da permissão a que se refere este artigo.

Art. 3º - Esta proposta de emenda à Constituição entra em vigor na data de sua

publicação.

Sala das Reuniões, 26 de novembro de 2013.

Alencar da Silveira Jr. - Adelmo Carneiro Leão - Almir Paraca - Ana Maria Resende -

Anselmo José Domingos - Bonifácio Mourão - Bosco - Carlos Mosconi - Celinho do

Sinttrocel  -  Dalmo Ribeiro  Silva  -  Doutor  Wilson Batista  -  Duarte  Bechir  -  Durval

Ângelo - Fabiano Tolentino - Gilberto Abramo - Glaycon Franco - Hélio Gomes - Inácio

Franco - Lafayette de Andrada - Mário Henrique Caixa - Neider Moreira - Neilando

Pimenta - Paulo Guedes - Rômulo Viegas - Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite -

Zé Maia.

Justificação: Com a sanção, pela presidente Dilma Rousseff, da Lei nº 12.865, de

2013, fica possibilitada a transferência de outorgas ao sucessor de taxistas falecidos,

nos termos da legislação civil pertinente.

Essa  transferência  não  é  automática  e  depende  de  anuência  do  poder  local.

Entretanto, a ausência de comando claro na Constituição Estadual referendando a

possibilidade  de  transferência  faz  com  que  até  mesmo  o  desconhecimento  do
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assunto se transforme em um mecanismo que inviabiliza a referida transferência.

É bastante provável que muitas leis orgânicas municipais incorporem em seu texto

a impossibilidade dessa transferência. No entanto, a própria Constituição Estadual, no

parágrafo único do art. 170, dispõe sobre a observância, no âmbito municipal, quando

da regulamentação dos assuntos de interesse local, das normas gerais editadas pela

União ou pelo Estado.  Assim,  a  alteração proposta  introduz uma regra geral,  em

consonância com o que foi aprovado em lei federal, para que, sem ferir a autonomia

municipal, o ente federado possa decidir discricionariamente sobre a possibilidade da

transferência da permissão ao sucessor do taxista falecido. Trata-se de questão de

grande alcance social, que merece, portanto, prosperar nesta Casa Legislativa.

- Publicada, vai a proposta à Comissão Especial para parecer, nos termos do art.

201 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 56/2013

Altera  a  Lei  nº  5.301,  de  16  de  outubro  de  1969,  que  contém  o  Estatuto  dos

Militares do Estado de Minas Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - A Lei nº 5.301, de 16 de outubro de 1969, passa a vigorar acrescida do

seguinte dispositivo:

“Art. … - O disposto nos arts. 240-A e 240-B da Lei nº 5.301, de 1969, não se aplica

aos policiais militares cujo ato de deserção tenha se configurado antes da vigência da

Lei Complementar nº 95, de 2007, independentemente da data de sua apresentação

ou captura.

§ 1º - Os policiais militares que, na data da promulgação desta lei, estiverem na

prática de deserção terão o prazo improrrogável de cento e oitenta dias, a partir desta

data,  para  se  apresentarem,  assegurando-se-lhes  os  benefícios  mencionados  no

caput deste artigo.

§ 2º - Os policiais militares demitidos nos termos dos arts. 240-A e 240-B desta lei

terão o prazo improrrogável de cento e oitenta dias para requererem sua reinclusão

na instituição militar a que pertencia.

§ 3º - O período temporal relativo à data da deserção e à apresentação ou captura

do policial  militar  não será computado para efeitos dos arts.  204 e 220 da Lei  nº
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5.301, de 1969.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 26 de novembro de 2013.

Sargento Rodrigues

Justificação: Levantava-se, mais especificamente no ano de 2006, a tese de que

era  necessário  alterar  a  legislação  para  impedir  a  ocorrência  das  deserções  e

migrações de policiais militares, em especial para a América do Norte.

A legislação vigente à época era extremamente branda e funcionava até mesmo

como indutora e motivadora da deserção, principalmente quando se vislumbravam

possibilidades econômicas melhores em outros países.

Contudo,  preconizava-se  que  não  haveria  prejuízo  para  aqueles  que  se

encontravam na condição de desertor. A tese era de que a lei somente iria punir, com

a pena de demissão, aqueles que desertassem a partir da vigência da norma legal.

Todavia, após a vigência da Lei Complementar nº 95, de 17/1/2007, os desertores

foram  submetidos  a  procedimentos  administrativos  disciplinares,  inclusive  aqueles

que se apresentaram antes da vigência da respectiva lei.

Assim, do ponto de vista pedagógico e disciplinador, o contido nos arts. 240-A e

240-B da Lei nº 5.301, de 1969, inseridos pela Lei Complementar nº 95, de 17/1/2007,

atende perfeitamente aos anseios da corporação.

De fato, é necessário manter na lei uma definição clara de que a deserção deverá

impor  uma  punição  disciplinar  rígida,  uma  vez  que  a  lei  deve  desestimular  a

deserção, razão pela qual esta proposição em nada a altera neste aspecto.

Entretanto, pode-se apontar que o número de policiais militares desertores que já

se  apresentaram  ou  que  tenham  interesse  em  se  apresentar  gira  em  torno  de

quinhentos.

Esse  número  é  maior  que  o  efetivo  de  vários  batalhões  da  Polícia  Militar.

Representa cerca de 1/3 da contratação que o Estado está realizando por intermédio

do último edital de concurso público.

Por isso, o que se pretende é a manutenção dos termos dos arts. 240-A e 240-B da

Lei  nº  5.301,  de 1969,  como mencionado,  porém com o acréscimo proposto que

preserva os direitos dos policiais militares, conforme legislação vigente anteriormente.



1864
____________________________________________________________________________

Nessa esteira, visando a uma legislação compatível e coerente, contamos com o

apoio dos nobres pares para a aprovação desta proposição.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Administração Pública e de

Fiscalização  Financeira  para  parecer,  nos  termos  do  art.  192,  c/c  o  art.  102,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.722/2013

Proíbe a realização de prova oral com caráter eliminatório nos concursos públicos a

serem realizados no âmbito das administrações direta e indireta do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  proibida  a  realizada  de  prova  oral  com  caráter  eliminatório  nos

concursos públicos a serem realizados no âmbito das administrações direta e indireta

do Estado.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 26 de novembro de 2013.

Célio Moreira

Justificação:  Quase  todos  os  concursos  públicos  apresentam  a  modalidade  de

avaliação  por  provas  orais,  o  que  tem desagradado cada vez  mais  pessoas  por

entenderem que seu caráter eliminatório não é justo. E não é segredo para ninguém

que tais provas são instrumentos muito subjetivos de aprovação ou reprovação.

Os  concursos  públicos,  por  seu  caráter  oficial,  apresentam  ampla  divulgação;

todavia, quando exigem exames orais, podem provocar suspeitas quanto à sua lisura

e moralidade devido ao aspecto subjetivo contido nesses exames.

A proposta  tem  por  objetivo  atender  o  pleito  de  cidadãos  que  participam  de

concursos  públicos,  mais  conhecidos  como  “concurseiros”,  que  afirmam  que  a

existência  de  provas  orais  de  caráter  eliminatório  acaba  sempre  por  levantar

suspeitas  de  favorecimento  de  certos  candidatos  em  detrimento  de  outros  e  de

julgamentos  não  inteiramente  objetivos  sobre  as  reais  potencialidades  dos

candidatos.

Além do mais, cabe enfatizar que a proposição proíbe tão somente a realização de

provas  orais  com caráter  eliminatório  em concursos públicos,  mas  resguarda sua

realização em outras circunstâncias, tendo em vista que o exercício de certos cargos
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públicos exige o domínio de uma retórica adequada.

Pelo exposto, conto com o apoio dos nobres pares para a aprovação deste projeto

de lei.

-  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  Deputado  Elismar

Prado. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 333/2011, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.723/2013

Dispõe sobre a cassação da eficácia da inscrição no cadastro de contribuintes do

Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações

de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS -

nas hipóteses que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Será  cassada  a  eficácia  da  inscrição no  cadastro  de  contribuintes  do

Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações

de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS -

do estabelecimento que adquirir, distribuir, transportar, estocar ou revender quaisquer

bens de consumo, gêneros alimentícios ou quaisquer outros produtos industrializados

que se venha a constatar serem produtos de roubo ou furto, independentemente de

ter ocorrido ou não receptação.

Art. 2º - A falta de regularidade da inscrição no cadastro de contribuintes do ICMS

inabilita  o  estabelecimento  à  prática  de  operações  relativas  à  circulação  de

mercadorias e à prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e

de comunicação.

Art. 3º - A cassação da eficácia da inscrição no cadastro de contribuintes do ICMS,

prevista no art.  1º,  sujeitará os sócios  do estabelecimento penalizado,  sejam eles

pessoa física, sejam pessoa jurídica, em comum ou separadamente:

I  -  ao  impedimento  de  exercerem  o  mesmo ramo  de  atividade,  ainda  que  em

estabelecimento distinto do que sofreu a penalidade;

II - à proibição de entrarem com pedido de inscrição de nova empresa, no mesmo

ramo de atividade;

III - ao recebimento de multa correspondente ao dobro do valor dos produtos que se
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tenha constatado serem produto de roubo ou furto.

Parágrafo único - As restrições previstas nos incisos I e II prevalecerão pelo prazo

de cinco anos contados da data de cassação.

Art. 4º - O Poder Executivo divulgará, por meio do diário oficial do Estado, a relação

dos  estabelecimentos  comerciais  penalizados  com  base  no  disposto  nesta  lei,

fazendo  constar  os  respectivos  números  de  inscrição  no  Cadastro  Nacional  de

Pessoas Jurídicas - CNPJ - e os endereços de funcionamento.

Art. 5º - Quando ocorrer a apreensão de mercadorias roubadas ou furtadas cuja

propriedade não possa ser determinada, será aplicada a pena de perdimento de tais

bens, sendo estes incorporados ao patrimônio do Estado.

Parágrafo  único  -  O  Estado  investirá  a  totalidade  dos  valores  obtidos  com  os

produtos apreendidos nos termos do  caput  deste artigo no combate ao roubo e ao

furto de cargas.

Art.  6º  -  Os  estabelecimentos  penalizados  na  forma  desta  lei  perderão  para  o

Estado  a  totalidade  dos  créditos  tributários  cujo  fato  gerador  tenha  por  objeto  a

circulação ou o transporte de mercadorias que se tenha constatado serem produto de

roubo ou furto, independentemente de ter ocorrido ou não receptação.

Art. 7º - O Poder Executivo poderá regulamentar esta lei no que se faça necessário.

Art.  8°  -  As  despesas  decorrentes  da  aplicação  desta  lei  correrão  à  conta  de

dotações consignadas no orçamento vigente, suplementadas se necessário.

Art. 9° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 26 de novembro de 2013.

Deiró Marra

Justificação: Tendo em vista o crescente número de roubos de carga em Minas

Gerais  e  em  outros  estados  da  Federação,  entre  eles  São  Paulo,  os  quais  já

buscaram  adotar  medidas  semelhantes  às  previstas  neste  projeto,  é  necessário

aperfeiçoar os meios do poder público para coibir e desestimular as ações conexas

que geram a rentabilidade da ação criminosa.

Nos crimes contra o patrimônio, há necessidade de se impedir o escoamento do

produto roubado para o mercado consumidor, o que ocorre por meio de ações que

envolvem o roubo e a cadeia de ações de receptação. A atividade criminosa pode



1867
____________________________________________________________________________

ainda ocorrer em processos de estruturação de empresas de fachada que operam

com cargas roubadas, inserindo-se o produto do roubo no comércio varejista para

chegar ao consumidor final como se tudo ocorresse dentro da lei.

Assim, é necessário dotar o poder público de dispositivos legais que lhe permitam

desarticular  as  ações de receptação e  impor  penalidades  àqueles  que optam por

adquirir mercadorias com “maior margem de lucro”, sem nenhum cuidado com sua

procedência.

Se, por um lado, na raiz do roubo de carga está a receptação, na raiz da receptação

está  a busca do lucro e a satisfação da ganância dos envolvidos,  quaisquer  que

sejam  eles.  É  por  essa  razão  que  entendemos  ser  necessário  estender  a

possibilidade de cassar a eficácia da inscrição no cadastro de contribuintes do ICMS

a estabelecimentos que adquiriram, distribuam, transportem, estoquem ou revendam

quaisquer  bens  de  consumo,  gêneros  alimentícios  ou  quaisquer  outros  produtos

industrializados  que  se  venha  a  constatar  serem  produto  de  roubo  ou  furto,

independentemente de ter ocorrido ou não receptação.

Além disso, objetiva-se apenar os sócios da empresa, sejam eles pessoas físicas,

sejam eles pessoas jurídicas, com o impedimento por cinco anos de exercerem o

mesmo  ramo  de  atividade,  ainda  que  em  estabelecimento  distinto  do  que  foi

penalizado; com a proibição, também por cinco anos, de entrarem com pedido de

inscrição de nova empresa, no mesmo ramo de atividade; com a imposição de multa

correspondente  ao  dobro  do  valor  dos  produtos  que  se  tenha  constatado  serem

produto  de  roubo  ou  furto;  e  com  o  perdimento  de  todos  os  créditos  tributários

oriundos de transações com mercadorias produto de roubo ou furto. Na hipótese de

ser  possível  determinar  a  propriedade  de  mercadorias  roubadas  ou  furtadas

apreendidas  em empresas,  haverá  ainda a  imposição da pena  de  perdimento  da

totalidade desses bens.

Por tudo quanto aqui expusemos, contamos com o apoio de nossos pares para a

aprovação desta proposição, que entendemos dotará o poder público de meios mais

eficazes para combater o crime de roubo de cargas.

-  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  deputado  Gustavo

Corrêa. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 811/2011, nos termos do § 2º do art. 173 do
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Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.724/2013

Autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Paracatu  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  Paracatu  o

imóvel  situado  na  Rua  do  Oriente,  Centro,  nesse  município,  de  propriedade  do

Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER-MG -,

constituído pela área de 4.776,40m² e registrado sob o nº 11.730, a fls. 255 do Livro

3-AB, no 2º Ofício Judicial e Notas e Registro de Imóveis da Comarca de Paracatu.

Parágrafo único -  O imóvel descrito no  caput será destinado à construção,  pelo

Município de Paracatu, de alças viárias e viaduto de acesso ao centro urbano a partir

da BR-040.

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 ou no caso de ser desvirtuada a sua destinação

ou modificada a sua finalidade.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 26 de novembro de 2013.

Almir Paraca

Justificação:  O  imóvel  de  que  trata  o  projeto  foi  incorporado  ao  patrimônio  do

Estado no ano de 1964, por doação do Município de Paracatu. Atualmente, abriga a

sede do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER-

MG - no município.

O terreno será destinado à construção, pelo município, de alças viárias e viaduto de

acesso ao centro urbano a partir da BR-040, garantindo mais facilidade e segurança

aos  que  ali  transitam.  Ele  constitui  a  única  alternativa  para  a  interligação  dessa

rodovia e dos bairros circunvizinhos com o Centro e os bairros do lado oposto da

cidade.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira

para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 4.725/2013

Fica determinada a instalação de delegacias móveis em todos os locais do Estado

de Minas Gerais  onde são realizados grandes eventos,  como ginásios esportivos,

entre outros.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1°  -  Torna  obrigatória  a  presença  de  delegacias  móveis  com  autonomia

equivalente àquela das delegacias  padrões nos estádios esportivos e nos demais

locais onde se realizam eventos de grande porte em dias de jogos de futebol, shows,

entre outros grandes eventos.

Art. 2° - Caberá à Secretaria de Estado de Segurança Pública designar mínimo um

delegado  e  número  de  investigadores  necessários  de  acordo  com  o  número  de

espectadores que comportarem os estádios, ginásios ou outros locais de eventos.

Art.  3°  -  As  despesas  decorrentes  desta  lei  ocorrerão  por  conta  de  dotação

orçamentária  vigente  da  Secretaria  de  Estado  de  Segurança  Pública,  ficando  a

regulamentação desta lei a cargo do Poder Executivo do Estado.

Art. 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 26 de novembro de 2013.

Fábio Cherem

Justificação: Esta lei tem por finalidade promover a segurança da população em

geral por meio da instalação de delegacias móveis nos locais de grandes eventos -

como jogos de futebol, grandes shows, entre outros.

É de conhecimento geral a ocorrência de diversos conflitos e situações de violência

que ocorrem dentro e fora dos estádios, dos ginásios esportivos e dos demais locais

onde ocorrem grandes eventos.  Nos últimos tempos,  tem se intensificado nesses

locais  o  número  de  brigas,  furtos,  entre  outros  crimes  que  vêm  ferindo  diversos

direitos do cidadão,  como, por exemplo,  o direito  à integridade física, no caso de

conflitos físicos, e à propriedade, no caso de furtos.

A instalação de delegacias móveis nesses locais por parte do Poder Executivo têm

por  objetivo  coibir  a  ação  desses  criminosos,  visando  a  punir  aqueles  que  vêm

cometendo as condutas ilícitas e ameaçando a segurança do local. O bem-estar da

população  será  atendido,  pois  a  medida  permitirá  maior  punição  das  ações  que
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ameaçam os direitos do cidadão, além de maior agilidade na resolução das situações.

Já  são utilizadas  delegacias  móveis  em  vários  eventos  de  maior  magnitude.  O

objetivo deste projeto é de fixar a obrigatoriedade da presença dessas delegacias em

todos os eventos da natureza especificada nesta proposição, para que seja garantido

o direito constitucional à segurança.

Nesse sentido,  contamos com o  apoio  dos nobres colegas para  que possamos

transformar  esta  proposta  legislativa  em  diploma  legal,  atendendo,  assim,  à

necessidade de garantir segurança à população mineira.

-  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 4.726/2013

Dá a denominação de Rodovia Agenor Libório dos Santos ao trecho rodoviário que

menciona.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica denominado Agenor Libório dos Santos o trecho da Rodovia LMG-775

que liga o Distrito de São Geraldo de Tumiritinga ao Município de Tumiritinga.

Art. 2º - O Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais - DER-MG -

instalará  placas  de  identificação  da  denominação  em  toda  a  extensão  do  trecho

rodoviário de que trata esta lei.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 26 de novembro de 2013.

Jayro Lessa

Justificação:  Agenor  Libório  dos  Santos,  nascido  em  19/7/1910  e  falecido  em

29/3/1998, era procedente de Jacobina, na Bahia. Veio para a região de Tumiritinga

na década de 1930 e casou-se com Maria da Conceição Libório.

Foi um dos pioneiros desbravadores da região de Tumiritinga, onde adquiriu muitas

terras e gerou emprego e renda com a pecuária. A estrada que liga os Municípios de

Governador Valadares e Tumiritinga passa dentro das terras que foram de Agenor

Libório.

Assim, é justa a homenagem, motivo pelo qual conto com o apoio dos nobres pares
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para aprovar este Projeto de Lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

Transporte,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.727/2013

Declara de utilidade pública a Associação de Desportos de Amigos de Santa Luzia,

com sede no Município de Santa Luzia.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Desportos de Amigos

de Santa Luzia, com sede no Município de Santa Luzia.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.

Sala das Reuniões, 26 de novembro de 2013.

Alencar da Silveira Jr.

Justificação: A Associação de Desportos de Amigos de Santa Luzia é sociedade

civil,  sem  fins  lucrativos,  que  desenvolve  importantes  trabalhos,  orientando  e

supervisionando atividades sociais,  culturais, educativas, festivas e o desporto não

profissional com finalidade lúdica, na modalidade de futebol, no Município de Santa

Luzia.

A entidade 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 para a aprovação

deste projeto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

Esporte,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.728/2013

Altera o inciso VII do art.6º da Lei nº 15.775, de 17 de outubro de 2005.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O inciso VII do art. 6º da Lei nº 15.775, de 17 de outubro de 2005, passa a

vigorar com a seguinte redação:
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“Art. 6º - (…)

VII  -  a  permissão concedida nos termos desta lei  é  transferível  aos sucessores

legítimos  do  permissionário  falecido,  observadas  as  condições  previstas  em  lei

federal”.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 26 de novembro de 2013.

Alencar da Silveira Jr.

Justificação: Este projeto trata de simples adequação da legislação em vigor.

A  norma  federal  possibilita  a  transferência  de  permissões  para  prestação  de

serviços de táxi aos sucessores do permissionário falecido, fato ainda vedado pela lei

estadual que regulamenta o transporte metropolitano por táxi.

Por sua importância, contamos com o apoio de nossos pares à aprovação desta

proposição.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Transporte para parecer,

nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.729/2013

Autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Buenópolis  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  Buenópolis

imóvel  com  área  de  1.872,00  m²  (  mil  e  oitocentos  e  setenta  e  dois  metros

quadrados),  sem  benfeitorias,  situado  no  Bairro  Bela  Vista,  nesse  Município,

registrado sob o n° 4.000, a fls.  015 do Livro n° 636, no Cartório de Registro de

Imóveis da Comarca de Buenópolis.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o caput destina-se ao desenvolvimento

de atividades econômicas e sociais na região.

Art. 2° - 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, 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, 26 de novembro de 2013.
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Célio Moreira

Justificação: No ano de 2000 o Município de Buenópolis doou ao Estado o imóvel

objeto  deste  projeto  de  lei  com a  finalidade de se  construir  no  local  uma cadeia

pública. Contudo, a área, além de imprópria para a construção de cadeia pública por

estar localizada às margens da BR 135, é hoje local de acúmulo de lixo, entulho e até

mesmo  de  animais  mortos,  ocasionando  problemas  de  saúde  pública  e  grande

transtorno para a administração municipal.

Dessa forma, o imóvel está sem destinação, e o Município de Buenópolis necessita

da  área  para  construção  de  galpões  visando  o  desenvolvimento  de  atividades

econômicas e sociais para os produtores rurais e artesãos da região.

Assim, apresento este projeto de lei,  esperando contar com o apoio dos nobres

pares desta Casa para sua aprovação.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira

para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.730/2013

Declara de utilidade pública a Associação de Mulheres do Bom Jardim, com sede

no Município de Ipatinga.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica declarada de utilidade pública a Associação de Mulheres do Bom

Jardim, com sede no Município de Ipatinga.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 26 de novembro de 2013.

Rosângela Reis

Justificação: a Associação de Mulheres do Bom Jardim, com sede no Município de

Ipatinga, é entidade civil,  sem fins lucrativos, beneficente, que tem como objetivos

integrar  a  mulher  na  luta  pelos  direitos  humanos,  em  defesa  da  justiça  social,

proporcionando  crescimento  pessoal  às  associadas  através  de encontros,  cursos,

conferências, debates e cursos de formação profissionalizante para a comunidade

que representa. A documentação apresentada atende aos requisitos legais.

Por sua importância, contamos com o apoio de nossos pares à aprovação deste

projeto.
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- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

Direitos Humanos, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I, do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.731/2013

Declara de utilidade pública a Associação Frei Inocêncio, com sede no Município de

Pescador.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Frei Inocêncio, com sede

no Município de Pescador.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 26 de novembro de 2013.

Rosângela Reis

Justificação: A Associação Frei Inocêncio, com sede no Município de Pescador, é

entidade civil,  sem fins lucrativos, que tem como objetivo promover o amparo aos

idosos, pessoas com deficiência e moradores de rua, através de assistência médica,

odontológica, educacional e cultural, visando a melhoria das condições de vida de

seus associados e de toda a comunidade.

A documentação apresentada atende aos requisitos legais. Pelo importante trabalho

desenvolvido pela associação, contamos com o apoio de nossos pares à aprovação

deste projeto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do

Trabalho,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.732/2013

Declara  de  utilidade pública  a  Associação dos Produtores  Rurais  da  Agricultura

Familiar Santa Cruz - Aprafasc -, com sede no Município de Periquito.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Produtores Rurais da

Agricultura Familiar Santa Cruz - Aprafasc -, com sede no Município de Periquito.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 26 de novembro de 2013.
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Rosângela Reis

Justificação:  A Associação  Dos  Produtores  Rurais  da  Agricultura  Familiar  Santa

Cruz -  Aprafasc -,  com sede no Município de Periquito,  é entidade civil,  sem fins

lucrativos, que tem como objetivo estimular a reunião de produtores familiares com

vistas  à  busca  de  melhores  condições  para  os  associados,  suas  famílias  e  a

comunidade em que atuam. Também tem como objetivos discutir e buscar meios de

diversificar, organizar e comercializar produtos do meio rural, realizar campanhas de

proteção  ao  meio  ambiente,  preservação  da  fauna,  flora  e  nascentes,  promover,

apoiar e coordenar iniciativas que visem ao desenvolvimento social, técnico, cultural e

educativo, produção rural e assistência à saúde de seus associados. A documentação

apresentada atende aos requisitos legais. Pelo importante trabalho desenvolvido pela

Aprafasc, 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 4.733/2013

Declara de utilidade pública a União Estudantil de Campos Altos - Unesca -, com

sede no Município de Campos Altos.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a União Estudantil de Campos Altos -

Unesca -, com sede no Município de Campos Altos.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.

Sala das Reuniões, 26 de novembro de 2013.

Antonio Lerin

Justificação:  A  União  Estudantil  de  Campos  Altos  -  Unesca  -,  com  sede  no

Município de Campos Altos, é uma organização estudantil, em funcionamento desde

7 de junho de 2011, que tem por finalidades:

a) assegurar o transporte dos alunos escolares e universitários às instituições de

ensino durante o regime normal de aulas;

b) assistir o estudante para a solução de seus problemas;

c) colaborar com órgãos públicos e particulares ou deles participar;
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d) incentivar o ingresso e a permanência nas escolas;

e) pugnar pelo aprimoramento do ensino nos mais variados níveis;

f) promover atividades culturais, técnicas, científicas, sociais e esportivas;

g) despertar e coordenar o esforço de seus associados para todas as atividades da

vida do Município de Campos Altos; e

h) organizar os movimentos que visem à difusão, ao aprimoramento e à formação

de uma consciência renovadora das atividades em prol do bem comum e com eles

cooperar.

A União Estudantil de Campos Altos - Unesca - preenche os requisitos legais para

ser declarada de utilidade pública, razão pela qual esperamos a anuência dos nobres

colegas ao título declaratório proposto.

A  técnica  legislativa  utilizada  está  em  consonância  com  a  Lei  Complementar

Federal nº 95, de 2 de fevereiro de 1998, alterada pela Lei Complementar Federal n.º

107, de 26 de abril de 2001, que dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e

a consolidação das leis.

Justificado o projeto, esperamos sua apreciação e aprovação pelas comissões e

pelo Plenário.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

Educação,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.734/2013

Declara  de  utilidade pública  a  Associação dos  Pequenos  Produtores  Rurais  da

Região de Touro, com sede no Município de Serranópolis de Minas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores

Rurais da Região de Touro, com sede no Município de Serranópolis de Minas.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 26 de novembro de 2013.

Marques Abreu

Justificação: A Associação dos Pequenos Produtores Rurais da Região de Touro

tem por objetivo geral promover o desenvolvimento da Comunidade do Touro e do
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Município  de  Serranópolis.  Além  disso,  tem  como  finalidades  específicas  a

assistência  social,  a  educação  e  a  saúde;  o  voluntariado;  o  desenvolvimento

econômico, social e o combate à pobreza; os direitos estabelecidos, a construção de

novos direitos e a assessoria jurídica gratuita de caráter suplementar.

A Associação é de grande relevância e interesse social para a região onde atua. Por

esse motivo, é imperioso ser ela declarada de utilidade pública.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

Política Agropecuária, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso

I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.735/2013

Declara de utilidade pública a Associação do Comércio, Turismo e Artesanato de

Aiuruoca - Actua -, com sede no Município de Aiuruoca.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação do Comércio, Turismo e

Artesanato de Aiuruoca - Actua -, com sede no Município de Aiuruoca.

Art. 2º- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 26 de novembro de 2013.

Duarte Bechir

Justificação: Esta proposição visa a declarar de utilidade pública a Associação do

Comércio, Turismo e Artesanato de Aiuruoca - Actua -, com sede no Município de

Aiuruoca.

Em  pleno  funcionamento  desde  sua  fundação,  é  uma sociedade  civil  sem  fins

lucrativos,  com  duração  indeterminada.  Tem  como  finalidade  manter  ações  que

fomentem  o  desenvolvimento  das  atividades  produtivas  locais,  entre  outras

finalidades descritas no seu estatuto.

Pretende-se, com este projeto, assegurar à instituição melhores condições para o

desenvolvimento  das  suas  atividades,  tendo  em  vista  que  atende  aos  requisitos

constantes na Lei n° 12.972, de 27/7/1998.

Por essas razões, conclamo os meus nobres pares a aprovar esta proposição.

- 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
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Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.736/2013

Fica  o  Poder  Executivo  autorizado  a  criar  banco  de  empregos  para  mulheres

vítimas de violência doméstica e familiar no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º-  Fica  o  Poder  Executivo  autorizado  a  criar  banco  de  empregos  para

mulheres vítimas de violência doméstica e familiar no Estado.

Parágrafo único - Para fins de aplicação do disposto nesta lei, fica entendido como

violência doméstica e familiar o disposto no art. 7º da Lei Federal nº 11.340, de 2006 -

Lei Maria da Penha.

Art.  2º  -  O Poder Executivo poderá firmar convênios  com entidades públicas ou

privadas para aplicação do disposto nesta lei.

Art. 3º - Essa lei entra em vigor na data da sua publicação

Sala das Reuniões, 26 de novembro 2013.

Cabo Júlio

Justificação: Esta iniciativa se justifica em razão dos elevados índices de violência

contra a mulher, praticados em ambiente familiar no âmbito do Estado.

As mulheres vítimas de violência doméstica apresentam sinais de baixa autoestima

e problemas psicológicos. Muitas resolvem deixar o lar, após se tornarem vítimas de

violência, mas encontram dificuldades para retomar a vida e se inserir no mercado de

trabalho, em razão da dedicação exclusiva ao lar,  ao esposo e filhos, fato que as

deixa em completa desvantagem em comparação com outras mulheres no momento

de conseguir um emprego. O banco de empregos visa ajudar as mulheres que, após

sofrer violência física ou moral no ambiente familiar e denunciar o agressor, buscam

retomar a vida social.

Para começar uma trajetória sem novas agressões físicas ou psicológicas, a mulher

necessita de apoio e oportunidade de emprego. O trabalho a ajudará na formação de

um novo ciclo de amizades, amenizando o sofrimento e os traumas experimentados,

melhorando sua autoestima e fazendo com que se sinta mais útil e independente.

A violência doméstica representa atualmente um dos principais problemas sociais

da nossa cidade e do Brasil. Esse tipo de violência afeta a integridade física, moral,
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psicológica e financeira da vítima, fato que preocupa e sensibiliza toda a sociedade,

principalmente os movimentos de defesa da mulher.

As  agressões  no  ambiente  familiar  decorrem  de  diversos  fatores,  apesar  de

existirem ações com o intuito de reduzir e erradicar essa forma de violência que recai

sobre  a  mulher  e  consequentemente  sobre  a  família.  Assim,  percebemos  a

necessidade da implantação de mecanismos que livrem a mulher vítima de violência

doméstica  e  familiar  da  submissão  a  seu  agressor,  entre  os  quais  se  inclui  a

independência  financeira.  Apesar  de  que  muitas  mulheres  conseguem  fazer  a

denúncia logo na primeira agressão, constatamos que o principal motivo para que se

submetam  a  permanecer  ao  lado  do  esposo  ou  companheiro  é  a  dependência

financeira. As estatísticas revelam que, na maior parte dos casos, a agressão ocorre

dentro de casa, e a dependência financeira da vítima impede a denúncia do agressor

e seu afastamento da vítima.

Dessa forma, a cultura da soberania patriarcal e machista impõe a necessidade de

implantarmos medidas que livrem a mulher vítima de violência do domínio de seu

agressor, incluindo o poder econômico. Dessa forma, esta proposição visa permitir

que as mulheres vítimas de violência doméstica e familiar possam reestruturar suas

vidas através do trabalho, desenvolvendo atividades profissionais que permitam sua

independência financeira.

Por todo o exposto, peço aos meus pares a aprovação deste projeto.

-  Publicado,  vai  o  projeto às  Comissões de Justiça,  de  Direitos  Humanos e de

Fiscalização  Financeira  para  parecer,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  102,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.737/2013

Dispõe  sobre  a  doação  de  brinquedos,  equipamentos  e  materiais  de  uso

infantojuvenil e de vestuário apreendidos no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1°  -  Brinquedos,  equipamentos,  peças  de  vestuário  e  materiais  de  uso

infantojuvenil que venham a ser apreendidos por qualquer motivo no Estado e que

possam ser  reaproveitados poderão ser  doados, preferencialmente,  às  instituições

filantrópicas e de caridade conveniadas com a Secretaria de Estado de Defesa Social
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de Minas Gerais.

Art. 2° - A autoridade fazendária e policial que fizer a apreensão das mercadorias de

que  trata  o  art.  1º  enviará  ofício  ao  órgão  competente,  indicado  pelo  Executivo

Estadual,  que  emitirá  laudo  técnico  atestando  a  quantidade  e  a  qualidade  das

mercadorias bem como a possibilidade de sua utilização ou reutilização sem risco de

danos ao usuário beneficiado.

Parágrafo único - A autoridade que efetivou a apreensão deve buscar meios para

identificar eventuais marcas ou patentes que tenham sido violadas, qualificando os

seus respectivos representantes legais ou detentores dos direitos no Brasil.

Art.  3°  -  A Secretaria  de  Estado  de  Defesa Social  promoverá  a  distribuição do

material apreendido às instituições filantrópicas e de caridade conveniadas, no menor

prazo possível.

Art. 4° - A Secretaria de Estado de Defesa Social poderá estabelecer um calendário

anual  para  a  distribuição  das  mercadorias  a  entidades  filantrópicas  interessadas,

cadastradas  na  referida  secretaria  mediante  requerimento,  desde  que  exerçam

comprovada,  reconhecida  ou  notória  atividade  filantrópica  junto  às  comunidades

carentes.

Art.  5°  -  A doação das  apreensões,  quando depender  de autorização do Poder

Judiciário, não comprometerá o andamento dos processos judiciais.

Art. 6° - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 26 de novembro 2013.

Cabo Júlio

Justificação: Constantemente, a imprensa tem divulgado grandes apreensões de

material falsificado no Estado de Minas Gerais, consequência de uma política para

garantir  e  assegurar  aos  detentores  dos  direitos  autorais  a  certeza  da

comercialização cada vez maior de produtos com autenticidade garantida, bem como

para assegurar aos cofres públicos a arrecadação dos impostos.

Conforme a Lei Federal n° 9610, de 19/2/1998, que altera, atualiza e consolida a

legislação  sobre  direitos  autorais  e  dá  outras  providências,  as  mercadorias

falsificadas resultantes de apreensões, entre elas brinquedos e material escolar, são

incineradas ou entregues aos titulares das marcas.



1881
____________________________________________________________________________

A doação para pessoas carentes poderá significar  um destino socialmente justo

àqueles que mais precisam e não têm oportunidade de acesso, além de definir uma

destinação adequada e atender a uma demanda existente.

As empresas vítimas da pirataria e falsificação de seus produtos poderão conceder

a destinação do material apreendido a instituições filantrópicas e de caridade com a

finalidade de contribuir para uma melhor utilização desses produtos.

Solicitamos análise e parecer favorável dos nobres colegas para a aprovação deste

projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e do Trabalho para parecer, nos

termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS

Nº  6.400/2013,  da  Comissão  da  Pessoa  com  Deficiência,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Secretário de Esportes pedido de informações acerca das condições

de acessibilidade e do andamento das obras do Centro de Treinamento Esportivo. (-

À Mesa da Assembleia.)

Nº  6.401/2013,  do  deputado  Bosco,  em  que  solicita  seja  formulado  voto  de

congratulações  com o  Sesi-Araxá pela  realização  do 23º  Encontro  Sesi  de  Artes

Cênicas de Araxá. (- À Comissão de Cultura.)

Nº  6.402/2013,  do  deputado  Bosco,  em  que  solicita  seja  formulado  voto  de

congratulações com a Secretaria de Esportes e com a Subsecretaria da Juventude

pela realização da 3ª Conferência Estadual de Políticas Públicas de Juventude, no

Município de Araxá. (- À Comissão de Esporte.)

Nº 6.403/2013, do deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com o Sr. Aguinaldo Diniz Filho, presidente da Companhia de

Fiação e Tecidos Cedro e Cachoeira, pela homenagem que lhe será prestada em

reconhecimento  aos  seus  43  anos  de  intensa  dedicação  a  essa  empresa.  (-  À

Comissão de Turismo.)

Nº  6.404/2013,  do  deputado  Ulysses  Gomes,  em  que  solicita  seja  formulada

manifestação de aplauso ao aluno Gustavo Meirelles Lima, da Universidade Federal

de Itajubá, vencedor do 27º Prêmio Jovem Cientista na categoria Mestre e Doutor, e a

seu  orientador,  professor  Augusto  Nelson  Carvalho  Viana.  (-  À  Comissão  de
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Educação.)

Nº 6.405/2013,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações  com  os  policiais  militares  do  19º  Batalhão  de  Polícia  Militar

responsáveis pela formação do grupo policial Força Tarefa, que, atuando de forma

preventiva  e  repressiva em Teófilo  Otôni,  ao longo de oito  meses prendeu vários

adultos e apreendeu menores, assim como 27 armas de fogo de diversos calibres,

grande quantidade de drogas e dinheiro; e seja encaminhado ao Comando-Geral da

PMMG pedido de providências para que seja concedida aos militares recompensa

pelo relevante serviço prestado.

Nº 6.406/2013,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações  com  os  policiais  militares  da  10ª  Região  de  Polícia  Militar  que

menciona, pela atuação na operação conjunta com a Polícia Civil, no dia 20/11/2013,

em Patos de Minas, que resultou na prisão de sete pessoas e na apreensão de duas

armas de fogo, porções de  crack e de maconha, munições, soco inglês, dinheiro e

celulares; e seja encaminhado ao Comando-Geral da PMMG pedido de providências

para que seja concedida aos militares recompensa pelo relevante serviço prestado.

Nº 6.407/2013,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações  com  os  policiais  militares  do  15ª  Batalhão  de  Polícia  Militar  que

menciona, pela atuação na operação conjunta com a Polícia Civil, no dia 20/11/2013,

em Patos de Minas, que resultou na prisão de sete pessoas e na apreensão de duas

armas de fogo, porções consideráveis de crack e de maconha, munições, soco inglês,

dinheiro e celulares; e seja encaminhado ao Comando-Geral da PMMG pedido de

providências  para  que  seja  concedida  aos  policiais  recompensa  pelo  relevante

serviço prestado à sociedade.

Nº 6.408/2013,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações com os policiais civis que menciona, lotados na 1ª Delegacia Regional

de Patos de Minas, pela atuação na operação conjunta com a Polícia Militar, no dia

20/11/2013,  em  Patos  de  Minas,  que  resultou  na  prisão  de  sete  pessoas  e  na

apreensão de duas armas de fogo, porções consideráveis de  crack e de maconha,

munições, soco inglês, dinheiro e celulares; e seja encaminhado à Chefia de Polícia

Civil pedido de providências para que seja concedida aos policiais recompensa pelo
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relevante serviço prestado à sociedade.

Nº 6.409/2013,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações  com os  policiais  civis  do  Deoesp que  atuaram  na  ocorrência  que

culminou na prisão de dois homens considerados os maiores ladrões de carga de

Minas Gerais; 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 6.410/2013,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 49º Batalhão de

Polícia  Militar,  pela  atuação  na  ocorrência,  em 18/11/2013,  no  Bairro  Jardim  dos

Comerciários, que resultou na prisão de dois homens e na apreensão de uma pistola

calibre 9mm municiada com 17 cartuchos intactos e de uma sacola contendo grande

quantidade de maconha; e seja encaminhado ao Comando-Geral da PMMG pedido

de providências  para que seja concedida aos policiais  recompensa pelo relevante

serviço prestado à sociedade.

Nº  6.411/2013,  da  deputada  Liza  Prado,  em  que  solicita  seja  encaminhado  ao

Comando-Geral do Corpo de Bombeiros pedido de providências para disponibilizar

recursos  financeiros  com  vistas  à  instalação  do  Comando  Regional  do  Triângulo

Mineiro no Município de Uberlândia.

Nº 6.412/2013,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações com os policiais militares que menciona, lotados na 13ª Companhia

Independente de Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 19/11/2013, no Bairro

São Vicente, no Município de Arcos, que resultou na prisão de dois homens e na

apreensão de quase 1kg de maconha, uma farda do exército brasileiro, uma balança

de precisão,  duas  espingardas,  uma pistola,  celulares,  uma faca,  além de outros

materiais; e seja encaminhado ao Comando-Geral da PMMG pedido de providências

para que seja concedida aos policiais recompensa pelo relevante serviço prestado à

sociedade.

Nº 6.413/2013,  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 ocorrência, em 18 de novembro, em Borda da Mata,
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que resultou na prisão de um homem que aplicava golpes virtuais, com quem foram

apreendidos  mais  de  R$140.000,00,  dois  tabletes  de  maconha  e  diversos

equipamentos eletroeletrônicos, como  notebooks,  celulares,  tablets e pen drives;  e

seja encaminhado ao Comando-Geral da PMMG pedido de providências para que

seja  concedida  aos  policiais  recompensa  pelo  relevante  serviço  prestado  à

sociedade.

Nº  6.414/2013,  da  deputada  Liza  Prado,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à

Secretaria  de  Defesa  Social  pedido  de  providências  com  vistas  a  que  sejam

destinados  recursos  financeiros  para  a  aquisição  de  viaturas  para  a  PMMG  no

Município de Nova Ponte. (- Distribuídos à Comissão de Segurança Pública.)

Nº  6.415/2013,  da  Comissão  da  Pessoa  com  Deficiência,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Subsecretaria  de  Direitos  Humanos  da  Secretaria  de

Desenvolvimento Social pedido de informação detalhada sobre os critérios utilizados

para  negar  os  pedidos  de  concessão de  ajuda  de  custo,  conhecida  como Bolsa

Caade,  feitos  por  famílias  que  têm  filhos  matriculados  na  escola  especializada

Instituto  Presidente  Roosevelt,  anexando-se cópia  da  lista,  apresentada pela  Sra.

Maria Eunice Alvim Roscoe, diretora do Instituto Roosevelt, com os nomes dos alunos

que solicitaram bolsa.

Nº 6.416/2013, da Comissão de Educação, em que solicita seja encaminhado ao

governador do Estado pedido de informações sobre o andamento da liberação dos

recursos destinados às ações do Programa Brasil Profissionalizado. (- Distribuídos à

Mesa da Assembleia.)

Nº  6.417/2013,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Planejamento pedido de providências para a criação do

Fundo Estadual da Economia Popular Solidária, com a alocação de 5% dos recursos

do Fundo de Erradicação da Miséria. (- À Comissão de Fiscalização Financeira.)

Nº  6.418/2013,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Tribunal de Justiça pedido de providências para a criação de uma

vara da infância e da juventude no Município de Coronel Fabriciano. (- À Comissão de

Administração Pública.)

Nº  6.419/2013,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja
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encaminhado à Secretaria de Trabalho pedido de providências para a execução dos

recursos da emenda na ação 4173, no valor de R$505.000,00, destinada ao apoio à

comercialização da Economia Popular Solidária - feiras livres e pontos fixos de venda

-, tendo em vista o pregão, já em curso, para o aluguel dos equipamentos para a

execução das  feiras  regionais  e  dos  serviços para  a  realização das conferências

regionais. (- À Comissão do Trabalho.)

Nº  6.420/2013,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Planejamento pedido de providências para que sejam

garantidos  recursos  ordinários  anuais  do  tesouro  para  as  ações  4173  -  Apoio  à

Comercialização  da  Economia  Popular  Solidária  e  4584  -  Fomento  e  Apoio  aos

Empreendimentos da Economia Popular Solidária, em valor suficiente para que não

seja  necessária  a  complementação  de  recursos  por  meio  de  emendas  ao  Plano

Plurianual. (- À Comissão de Fiscalização Financeira.)

Nº  6.421/2013,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Ministério do Trabalho e Emprego pedido de providências para que

seja revista a decisão de não mais firmar convênios com as ONGs, uma vez que

muitas  ONGs  sérias  desenvolvem  suas  ações  com  apoio  dos  recursos  desses

convênios. (- À Comissão do Trabalho.)

Nº  6.422/2013,  do  deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Transportes pedido de providências para que isente os

moradores de São José da Barra do pagamento do pedágio na praça de pedágio que

existe na MG - 050 próxima a esse município. (- À Comissão de Transporte.)

Nº 6.423/2013,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações com os bombeiros militares do Batalhão de Operações Aéreas por

ocasião  do  7º  aniversário  de  criação  desse  batalhão;  e  seja  encaminhado  ao

Comando-Geral  do  CBMMG  pedido  de  providências  para  que  seja  concedida

recompensa aos bombeiros militares pelo relevante serviço prestado.

Nº 6.424/2013,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações  com  os  policiais  militares  do  10º  Batalhão  de  Polícia  Militar  que

atuaram na apreensão de maconha e crack no Bairro Conferência Cidade Cristo Rei,

em Montes Claros;  e seja encaminhado ao Comando-Geral  da  PMMG pedido  de



1886
____________________________________________________________________________

providências  para  que  seja  concedida  recompensa  aos  bombeiros  militares  pelo

relevante serviço prestado.

Nº 6.425/2013,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações com os policiais militares da 7ª  Companhia Independente de Meio

Ambiente e Trânsito da Polícia Militar que atuaram na apreensão de 30 pássaros da

fauna silvestre mantidos irregularmente em cativeiro e na prisão de um homem no

Bairro  Aeroporto,  em  Itaúna;  e  seja  encaminhado  ao  Comando-Geral  do  PMMG

pedido  de  providências  para  que  seja  concedida  recompensa  aos  militares  pelo

relevante serviço prestado.

Nº 6.426/2013,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações  com  os  policiais  militares  do  23º  Batalhão  de  Polícia  Militar  que

atuaram no desmonte  de  um laboratório  de  refino  e  distribuição de drogas  e  na

apreensão de maconha prensada, pasta-base de cocaína, vários produtos químicos e

balanças de precisão no Município de Cláudio; e seja encaminhado ao Comando-

Geral do PMMG pedido de providências para que seja concedida recompensa aos

militares pelo relevante serviço prestado.

Nº 6.427/2013,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações  com  os  policiais  militares  do  35º  Batalhão  de  Polícia  Militar  que

menciona pela atuação na operação, em 21 de novembro, no Município de Santa

Luzia, que resultou na prisão de uma quadrilha especializada em roubo e desmanche

de veículos e na apreensão de uma réplica de pistola e uma carabina de fabricação

caseira; e seja encaminhado ao Comando-Geral da PMMG pedido de providências

para que aos militares seja concedida recompensa pelo relevante serviço prestado à

sociedade.

Nº 6.428/2013,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações  com  os  policiais  militares  do  21º  Batalhão  de  Polícia  Militar  pela

atuação na ocorrência, em 21 de novembro no Bairro Tia Velha, em Visconde do Rio

Branco, que resultou na prisão de dois homens e na apreensão de 38 tabletes de

maconha e materiais para embalar droga; e seja encaminhado ao Comando-Geral da

PMMG pedido de providências para que aos militares seja concedida recompensa

pelo  relevante  serviço  prestado  à  sociedade.  (-  Distribuídos  à  Comissão  de
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Segurança Pública.)

Nº 6.429/2013, do deputado Fábio Cherem, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Itamonte pelo 75º aniversário desse município.

Nº 6.430/2013, do deputado Fábio Cherem, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Soledade de Minas pelo 75º aniversário desse

município.

Nº 6.431/2013, do deputado Fábio Cherem, em que solicita seja formulado voto de

congratulações  com  a  comunidade  de  Carmo da  Cachoeira  pelo  75º  aniversário

desse município.

Nº 6.432/2013, do deputado Fábio Cherem, em que solicita seja formulado voto de

congratulações  com  a  comunidade  de  Ponto  Chique  pelo  18º  aniversário  desse

município. (- Distribuídos à Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº  6.433/2013,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado  ao  Detran-MG  pedido  de  providências  para  que  os  Municípios  de

Itaobim, Jenipapo de Minas, Berilo,  Francisco Badaró e outros que demonstrarem

interesse  possam  ser  incluídos  no  atendimento  da  Ciretran-257  de  Araçuaí.  (-  À

Comissão de Transporte.)

Nº  6.434/2013,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Secretaria  de  Educação  pedido  de  providências  para  que  seja

realizado o pagamento da 2ª parcela do Bolsa Aluno para as Escolas Família Agrícola

Paulo Freire, no Município de Acaiaca; Tabocal, no Município de São Francisco; Bom

Tempo, em Itaobim, Taiobeiras, em Araçuaí, contempladas pela Resolução SEE nº

2.422, de 27 de setembro de 2013. (- À Comissão de Educação.)

Nº 6.435/2013, do deputado Ulysses Gomes, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a Apae Caxambu pelo processo democrático de eleição da nova

diretoria,  com  a  reeleição  de  seu  atual  presidente,  Oswaldo  Alves  Ramos,

confirmando  os  bons  trabalhos  prestados  à  comunidade  de  pais  e  amigos  dos

excepcionais. (- À Comissão da Pessoa com Deficiência.)

Nº 6.436/2013, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja formulada

manifestação  de  aplauso  aos  policiais  militares  que  menciona  pela  prisão  de  3

indivíduos  e pela  apreensão de 5 menores e  de,  aproximadamente,  45  quilos  de
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maconha, no Município de Montes Claros, em 14/10/2013.

Nº 6.437/2013, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso aos policiais rodoviários federais que prenderam um homem

por tráfico de drogas e apreenderam 20kg de pasta-base de cocaína em Teófilo Otôni,

no Vale do Mucuri, em 4/10/2013.

Nº 6.438/2013,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações  com  os  policiais  militares  do  14º  Batalhão  de  Polícia  Militar  que

menciona pela atuação, em 22 de novembro, em Perpétuo Socorro, distrito de Belo

Oriente,  na  operação  Mais  Segurança  em  que  foram  detidas  3  pessoas  e

apreendidos 61 pedras de  crack,  uma porção de maconha, papelotes de cocaína,

uma arma de fogo, cerca de R$5.000,00 e um cordão de ouro; e seja encaminhado

ao Comando-Geral  da PMMG pedido de providências para que aos militares seja

concedida recompensa pelo relevante serviço prestado à sociedade.

Nº 6.439/2013,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações  com  os  policiais  militares  do  37º  Batalhão  de  Polícia  Militar  que

menciona pela atuação na operação, em 25 de novembro, em Araxá, em que foram

apreendidas cinco armas de fogo,  sendo uma espingarda calibre 28,  um carabina

calibre 38, um rifle calibre 44, marca Winchester, uma espingarda calibre 12 de dois

canos, várias munições, maconha e cocaína, além de materiais para embalar droga;

e seja encaminhado ao Comando-Geral da PMMG pedido de providências para que

aos  militares  seja  concedida  recompensa  pelo  relevante  serviço  prestado  à

sociedade.

Nº 6.440/2013,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 19º Batalhão de

Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 21/11/2013, na Rua Kurt Hollebarch, no

Bairro Matinha, em Teófilo Otôni, em que impediram um homem de cometer suicídio;

e  em  que  solicita  seja  encaminhado  ao  Comando-Geral  da  PMMG  pedido  de

providências  para  que  seja  concedida  aos  militares  recompensa  pelo  relevante

serviço prestado à sociedade.

Nº 6.441/2013,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações com os policiais militares que menciona, lotados na 8º Companhia de
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Missões Especiais da Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 22/11/2013, na

rodoviária  de  Governador  Valadares,  que  resultou  na  prisão  de  um  homem  que

portava 41kg de maconha, em um ônibus que havia saído de Campinas (SP) com

destino ao referido município; e em que solicita seja encaminhado ao Comando-Geral

da PMMG pedido de providências para que seja concedida aos militares recompensa

pelo relevante serviço prestado à sociedade.

Nº 6.442/2013,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 6º Batalhão de

Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 21/11/2013, no Bairro Santa Terezinha,

em Governador  Valadares,  que resultou  na prisão de seis  pessoas por  tráfico de

drogas e na apreensão de drogas e dinheiro; e em que solicita seja encaminhado ao

Comando-Geral  da  PMMG pedido  de  providências  para  que  seja  concedida  aos

militares recompensa pelo relevante serviço prestado à sociedade.

Nº 6.443/2013,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações com os policiais militares que menciona, lotados na 3ª Companhia

Independente  de  Polícia  Militar,  pela  atuação  na  ocorrência,  em  22/11/2013,  em

Campina Verde, que resultou na prisão de quatro pessoas por assaltar fazendas na

região e na apreensão de diversos objetos e de uma arma; e em que solicita seja

encaminhado ao Comando-Geral da PMMG pedido de providências para que seja

concedida aos militares recompensa pelo relevante serviço prestado à sociedade.

Nº 6.444/2013,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 15º Batalhão de

Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 22/11/2013, no Bairro Brasil, em Patos

de Minas, que resultou na prisão de um homem, com várias passagens pela polícia,

que havia assaltado um estabelecimento comercial e na apreensão de R$5.000,00 e

de um revólver calibre 38; e em que solicita seja encaminhado ao Comando-Geral da

PMMG pedido de providências para que seja concedida aos militares recompensa

pelo  relevante  serviço  prestado  à  sociedade.  (-  Distribuídos  à  Comissão  de

Segurança Pública.)

Nº  6.445/2013,  do  deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  seja

encaminhado  ao  DER-MG  pedido  de  providências  para  que  seja  fiscalizado  o
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cumprimento do quadro de horários das linhas 1270 - Regina-Lindeia-Belo Horizonte;

1370 - Industrial-Cardoso A; e 1380 Industrial-Cardoso B.

Nº  6.446/2013,  do  deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Dnit pedido de providências para que sejam colocadas divisórias de

concreto separando as duas faixas da pista nos Km 83 a 84 da BR-259, próximo ao

trevo de Conselheiro Pena; sejam instalados redutores de velocidade nesse trecho; e

seja  realizada  melhoria  em  sua  sinalização.  (-  Distribuídos  à  Comissão  de

Transporte.)

Nº  6.447/2013,  do  deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  seja

formulado voto de congratulações com a Vallourec pela mudança da marca e pela

publicação no jornal Comunidade Vallourec. (- À Comissão de Turismo.)

Nº  6.448/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Corregedoria-Geral de Justiça pedido de informações sobre o número

de representações existentes em favor do juiz Fabiano Afonso, da 1ª Vara Criminal e

do  1º  Tribunal  do  Júri  da  Comarca  de  Ribeirão  das  Neves,  bem  como  sobre  o

resultado das sindicâncias já realizadas.

Nº  6.449/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Diretoria-Geral do IEF pedido de informações sobre as unidades de

conservação  existentes  no  Estado  sob  sua  administração;  sobre  o  número  de

pessoas ou famílias que obtiveram a regularização fundiária e também daquelas com

pendências relativas a essa regularização; e sobre as unidades de conservação a

serem implantadas ou ampliadas no Estado, com a indicação do respectivo número

de pessoas que serão por elas atingidas. (- Distribuídos à Mesa da Assembleia.)

Nº 6.450/2013, da Comissão de da Pessoa com Deficiência, em que solicita seja

encaminhado ao Ministério da Cultura pedido de providências para que seja facilitado,

por  meio da  utilização de recursos como a  audiodescrição,  a  língua brasileira  de

sinais e a legendagem descritiva, o acompanhamento por pessoas com deficiência de

eventos culturais e obras audiovisuais.

Nº  6.451/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Subsecretaria  de Políticas sobre Drogas, da Secretaria de Defesa

Social,  pedido  de  providências  para  o  atendimento  de  adolescente  residente  no
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Município de Felixlândia que precisa urgentemente de assistência para não ingressar

em atividades criminosas relacionadas com o tráfico de drogas.

Nº  6.452/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados  ao  governador  do  Estado,  à  Secretaria  de  Defesa  Social  e  ao

Comando-Geral  da  PMMG  as  notas  taquigráficas  da  66ª  Reunião  Extraordinária

dessa comissão e  pedido de providências  para  o  envio  de  diligência  especial  ao

Município  de  Felixlândia,  com  representantes  dos  órgãos  correcionais,  a  fim  de

apurar rigorosamente os fatos relatados na referida reunião.

Nº  6.453/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados ao Ministério Público, na Comarca de Curvelo, as notas taquigráficas

da  66ª  Reunião  Extraordinária  dessa  comissão  e  pedido  de  providências  para  a

efetivação do controle externo das atividades policiais em Felixlândia.

Nº  6.454/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Curvelo as notas taquigráficas da 66ª

Reunião  Extraordinária  dessa  comissão  e  pedido  de  providências  para  que  se

realizem inquéritos policiais com vistas à apuração das denúncias apresentadas na

referida reunião.

Nº  6.455/2013,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  sejam

encaminhados à TV Minas as notas taquigráficas da 32ª Reunião Ordinária dessa

comissão  e  pedido  de  providências  para  a  divulgação  do  Programa Estadual  de

Enfrentamento do Tráfico de Pessoas e das campanhas de conscientização sobre a

ocorrência do crime de tráfico de pessoas no Estado.

Nº 6.456/2013,  da Comissão de Educação,  em que solicita seja encaminhado à

Secretaria de Educação pedido de providências para que não seja municipalizada a

Escola Estadual Imaculada Conceição, localizada em Ipanema.

Nº  6.457/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado  ao  Comando-Geral  da  PMMG pedido  de  providências  para  que  os

policiais  do  40º  Batalhão  da  Polícia  Militar,  ao  serem  convocados  para  depor  e

testemunhar  perante  a  1ª  Vara  Criminal  e  o  1º  Tribunal  do  Júri  da  Comarca  de

Ribeirão das Neves, sejam acompanhados por advogados da instituição.

Nº 6.458/2013, da Comissão de da Pessoa com Deficiência, em que solicita seja
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encaminhado à Agência Nacional de Cinema pedido de providências para que seja

facilitado o acompanhamento de obras cinematográficas por parte de pessoas com

deficiência  por  meio  da  inserção  de  legendas  descritivas  para  pessoas  com

deficiência auditiva e de audiodescrição para pessoas com deficiência visual.

Nº 6.459/2013, da Comissão de da Pessoa com Deficiência, em que solicita seja

encaminhado à Secretaria de Saúde pedido de providências com vistas à destinação

de  van  adaptada  para  o  transporte  de  pessoas  com deficiência  do  Município  de

Campina Verde.

Nº  6.460/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados à Câmara Municipal de Ribeirão das Neves as notas taquigráficas da

68ª  Reunião  Extraordinária  dessa  comissão  e  pedido  de  providências  para  a

realização de audiência pública nesse município para a apresentação de denúncias

contra Fabiano Afonso, juiz da 1ª Vara Criminal e do 1º Tribunal do Júri da Comarca

de Ribeirão das Neves,  especialmente no que se refere ao tratamento  abusivo  e

discriminatório  dispensado  a  policiais  militares,  servidores  do  Tribunal  de  Justiça,

promotores de justiça e delegados de polícia, além de outras práticas incompatíveis

com o exercício da magistratura.

Nº 6.461/2013, da Comissão de da Pessoa com Deficiência, em que solicita seja

encaminhado  à  Secretaria  de  Educação  pedido  de  providências  para  que  seja

assegurada  a  substituição  de  professores  em  processo  de  aposentadoria  que

trabalhem em regime de adjunção no Instituto Presidente Roosevelt, escola particular

de educação especial conveniada com a Secretaria de Desenvolvimento Social.

Nº  6.462/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados ao Comando-Geral da PMMG as notas taquigráficas da 68ª Reunião

Extraordinária dessa comissão e pedido de providências para que sejam garantidos

aos militares do 40º Batalhão de Polícia Militar  a assistência jurídica por parte da

instituição e o posicionamento institucional em sua defesa.

Nº 6.463/2013, da Comissão de da Pessoa com Deficiência, em que solicita sejam

encaminhados  à  Subsecretaria  de  Direitos  Humanos pedido de providências  com

vistas  à concessão de ajuda de custo para pagamento de escola especial  (bolsa

Caade)  para  famílias  de  alunos  da  escola  especializada  Instituto  Presidente
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Roosevelt e cópia da lista dos alunos que solicitaram a bolsa.

Nº 6.464/2013,  da Comissão de Educação,  em que solicita seja encaminhado à

Secretaria de Educação pedido de providências para que seja revista a aplicação da

Resolução nº 2.442, de 7 de novembro de 2013, no que se refere ao Centro Estadual

de Educação Continuada de Ribeirão das Neves.

Nº  6.465/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados à Procuradoria-Geral de Justiça as notas taquigráficas da 34ª Reunião

Ordinária dessa comissão e pedido de providências para a apuração de denúncias de

desvio de recursos destinados à compensação ambiental.

Nº 6.466/2013, da Comissão de Educação, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o presidente do Sistema Fiemg pela realização da Olimpíada do

Conhecimento.

Nº  6.467/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhadas à Corregedoria-Geral  da Polícia Civil  as notas taquigráficas da 68ª

Reunião Extraordinária dessa comissão, com pedido de providências para que seja

ouvido o Sr. Gustavo Garcia Assunção, da 3ª Delegacia de Polícia de Ribeirão das

Neves, sobre as denúncias apresentadas contra o Sr. Fabiano Afonso, juiz de direito

da 1ª Vara Criminal e do 1º Tribunal do Júri de Ribeirão das Neves.

Nº 6.468/2013,  da Comissão de Educação,  em que solicita seja encaminhado à

Secretaria  de  Educaç  ão  pedido  de  providências  para  autorizar  a  realização  da

Maratona do Conhecimento nas escolas públicas localizadas nos municípios do Vale

do Jequitinhonha, nos moldes do projeto idealizado pela Faculdade de Almenara -

Alfa.

Nº  6.469/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhadas  ao  Conselho  de  Defesa  dos  Direitos  da  Pessoa  Humana,  da

Secretaria  de  Direitos  Humanos  da  Presidência  da  República,  e  ao  Conselho

Estadual  de Defesa dos Direitos Humanos as notas taquigráficas da 68ª  Reunião

Extraordinária dessa comissão,  com pedido  de providências  para a  realização de

audiência pública em Ribeirão das Neves sobre as denúncias de tratamento abusivo

e discriminatório a policiais militares, servidores do Tribunal de Justiça, promotores de

Justiça e delegados de polícia pelo Sr.  Fabiano Afonso, juiz de direito da 1ª Vara
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Criminal e do 1º Tribunal do Júri dessa comarca.

Nº  6.470/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados  à  Delegacia  de  Polícia  do  Município  de  Lima  Duarte  as  notas

taquigráficas da  34ª  Reunião  Ordinária  dessa comissão e  pedido de providências

para apuração de possíveis  condutas criminosas por  parte do gerente do Parque

Estadual do Ibitipoca, conforme denúncias contidas nas referidas notas.

Nº  6.471/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados  à  Promotoria  de  Justiça  da  Comarca  de  Lima  Duarte  as  notas

taquigráficas da  34ª  Reunião  Ordinária  dessa comissão e  pedido de providências

para apuração de denúncias de ameaças sofridas por moradores do Município de

Conceição de Ibitipoca em razão de conflitos agrários ocorridos na região.

Nº  6.472/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhadas ao diretor do Foro de Ribeirão das Neves as notas taquigráficas da 68ª

Reunião  Extraordinária  dessa  comissão  para  conhecimento  das  denúncias  de

tratamento abusivo e discriminatório contra policiais militares, servidores do Tribunal

de Justiça, promotores de justiça e delegados de polícia apresentadas contra o Sr.

Fabiano Afonso, juiz de direito da 1ª Vara Criminal e do 1º Tribunal do Júri dessa

comarca.

Nº  6.473/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados  ao  governador  do  Estado  as  notas  taquigráficas  da  34ª  Reunião

Ordinária dessa comissão e pedido de providências para a substituição do gerente do

Parque Estadual do Ibitipoca, em função das denúncias contidas nas referidas notas.

Nº  6.474/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados  ao  governador  do  Estado  as  notas  taquigráficas  da  34ª  Reunião

Ordinária dessa comissão e pedido de providências  para  suspensão de todos os

processos de desapropriação dos terrenos localizados no Parque Estadual da Serra

Negra.

Nº  6.475/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhadas à Corregedoria-Geral de Justiça as notas taquigráficas da 68ª Reunião

Extraordinária  dessa  comissão,  com  pedido  de  providências  para  apuração  das

denúncias de tratamento abusivo e discriminatório a policiais militares, servidores do
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Tribunal de Justiça, promotores de justiça e delegados de polícia apresentadas contra

o Sr. Fabiano Afonso, juiz de direito da 1ª Vara Criminal e do 1º Tribunal do Júri da

Comarca de Ribeirão das Neves.

Nº  6.476/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhadas  ao  Conselho  Nacional  de  Justiça  as  notas  taquigráficas  da  68ª

Reunião Extraordinária dessa comissão, com pedido de providências para apuração

das denúncias de tratamento abusivo e discriminatório a policiais militares, servidores

do Tribunal de Justiça, promotores de justiça e delegados de polícia apresentadas

contra o Sr. Fabiano Afonso, juiz de direito da 1ª Vara Criminal e do 1º Tribunal do Júri

da Comarca de Ribeirão das Neves; e sejam ouvidas para a averiguação dos fatos as

autoridades que menciona.

Nº  6.477/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados as notas taquigráficas da 67ª Reunião Extraordinária dessa comissão

à  Corregedoria  da  Polícia  Militar,  com  pedido  de  providências  para  abertura  de

inquérito policial militar para apurar possíveis crimes de tortura, abuso de autoridade,

coação e condescendência criminosa praticados contra militares da 19ª Companhia

Independente de Pará de Minas.

Nº  6.478/2013,  da  Comissão  de  Política  Agropecuária,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao governador do Estado pedido de providências para criação de um

grupo de trabalho  com o  Ministério  da  Pesca e  Aquicultura,  o Ministério  do Meio

Ambiente, o Ibama, representantes dos Poderes Executivo e Legislativo do Estado e

representantes de associações de pescadores e aquicultores, para, em um prazo de

45  dias,  revisar  as  instruções  normativas  estaduais  da  pesca  e  da  aquicultura  e

propor políticas públicas para o setor.

Nº  6.479/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Promotoria  de  Justiça  de  Defesa  dos  Direitos  Humanos  e  Apoio

Comunitário pedido de providências para que seja instaurado procedimento para a

apuração  de  suposta  violação  de  direitos  humanos,  com  a  prática  de  abuso  de

autoridade, cárcere privado, constrangimento ilegal e tortura contra militares da 19ª

Companhia Independente de Pará de Minas por membros da Subcorregedoria da 7ª

Região Militar.
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Nº  6.480/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhadas à Prefeitura Municipal  de Uberlândia as notas taquigráficas da 69ª

Reunião Extraordinária dessa comissão, acompanhadas de pedido de providências

para a realização de visitas às ocupações urbanas existentes nesse município, com a

finalidade de se conhecer a realidade dos cidadãos ocupantes.

Nº  6.481/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhadas aos juízos das varas cíveis da Comarca de Belo Horizonte e das varas

federais  na  Comarca  de  Uberlândia  as  notas  taquigráficas  da  69ª  Reunião

Extraordinária dessa comissão, acompanhadas de pedido de providências para que

seja analisada a possibilidade de suspensão dos processos de reintegração de posse

relativos às ocupações urbanas de Uberlândia.

Nº  6.482/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhadas ao Ministério da Justiça e à Corregedoria-Geral de Polícia Federal as

notas taquigráficas da 69ª Reunião Extraordinária dessa comissão, acompanhadas de

pedido de providências para que sejam investigados os fatos relatados nessa reunião

relativos à instauração de inquéritos supostamente inadequados e indevidos realizada

por delegados federais, relacionados às ocupações do Município de Uberlândia.

Do deputado Antônio Carlos Arantes e outros em que solicitam seja comunicada ao

Plenário  a  criação  da  Frente  Parlamentar  em  Defesa  do  Setor  Sucroenergético.

Subscrevem termo de adesão à referida frente as deputadas Ana Maria Resende,

Liza Prado, Luzia Ferreira, Maria Tereza Lara e Rosângela Reis e os deputados Dinis

Pinheiro,  Ivair  Nogueira,  Hely  Tarqüínio,  Adelmo  Carneiro  Leão,  Neider  Moreira,

Alencar da Silveira Jr., Adalclever Lopes, Almir Paraca, André Quintão, Anselmo José

Domingos, Antônio Genaro, 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, João Leite, João Vítor Xavier, Juninho Araújo, Lafayette

de  Andrada,  Leonardo  Moreira,  Leonídio  Bouças,  Luiz  Henrique,  Luiz  Humberto

Carneiro, Mário Henrique Caixa, Marques Abreu, Neilando Pimenta, Paulo Guedes,
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Paulo Lamac, Pinduca Ferreira, Rogério Correia, Rômulo Veneroso, Rômulo Viegas,

Sargento  Rodrigues,  Sávio  Souza  Cruz,  Sebastião  Costa,  Tadeu  Martins  Leite,

Tenente Lúcio, Vanderlei Miranda e Zé Maia.

Do deputado Gustavo Valadares e outros em que solicitam seja comunicada ao

Plenário a criação da Frente Parlamentar em Defesa do Mercado da Comunicação de

Minas Gerais. Subscrevem termo de adesão à referida frente as deputadas Ana Maria

Resende, Liza Prado, Luzia Ferreira e Rosângela Reis e os deputados Ivair Nogueira,

Hely Tarqüínio, Adalclever Lopes, André Quintão, Anselmo José Domingos, Antônio

Carlos  Arantes,  Antônio  Genaro,  Arlen  Santiago,  Bosco,  Carlos  Mosconi,  Carlos

Pimenta, Célio Moreira, Doutor Wilson Batista, Duarte Bechir, Duilio de Castro, Fábio

Cherem, Gilberto Abramo, Glaycon Franco, Gustavo Corrêa, João Leite, João Vítor

Xavier, Juninho Araújo, Lafayette de Andrada, Leonardo Moreira, Leonídio Bouças,

Luiz Henrique,  Luiz Humberto  Carneiro,  Marques  Abreu,  Neilando Pimenta,  Paulo

Guedes, Rômulo Viegas, Sargento Rodrigues, Sebastião Costa, Tadeu Martins Leite,

Tony Carlos, Vanderlei Miranda e Zé Maia.

-  São também encaminhados à presidência os requerimentos dos deputados Luiz

Henrique e Bonifácio Mourão e outros, Arlen Santiago e outros, Cabo Júlio e Sávio

Souza  Cruz  em  que  solicitam  a  retirada  de  tramitação  de  requerimento  de  sua

autoria, o qual solicita que o Projeto de Lei nº 4.439/2013 seja distribuído à Comissão

de Transporte.

Proposições Não Recebidas

- A presidência, nos termos do inciso III do art. 173 do Regimento Interno, deixa de

receber a seguinte proposição:

REQUERIMENTO

Da deputada Liza Prado em que solicita seja formulada manifestação de aplauso à

empresa Vale S. A. por ter sido eleita pelos mineiros como a marca de maior prestígio

e reputação no Estado, na pesquisa  Marcas Mais Prestigiadas em Minas, realizada

pelo jornal Estado de Minas e pelo Grupo Troiano de Branding.

Comunicações

- São  também  encaminhadas  à  presidência  comunicações  das  Comissões  de

Segurança Pública (2), de Meio Ambiente, de Esporte, de Educação, da Pessoa com
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Deficiência, de Política Agropecuária e de Transporte e dos deputados Bosco (2) e

Sávio Souza Cruz.

Questão de Ordem

O deputado  Tadeu  Martins  Leite  -  Fico  grato,  Sr.  Presidente.  Usarei  apenas  2

minutos. Quero lamentar o ocorrido ontem na nossa região Norte de Minas, na terrível

BR-251,  onde  aconteceu  um  acidente  entre  um  micro-ônibus  e  uma  carreta  e

manifestar  a  minha  indignação em relação a  isso.  O primeiro  saiu  da  cidade  de

Rubelita  em direção a Montes Claros, com 25 pessoas que fariam tratamento de

saúde,  cirurgias.  Infelizmente,  perto  da  cidade  de  Padre  Carvalho,  com  o  tempo

chuvoso,  aconteceu  uma  colisão  entre  esse  micro-ônibus  e  uma  carreta.  Nesse

acidente faleceram 14 pessoas, ocupantes do micro-ônibus. Primeiro manifesto aqui

obviamente  os  sentimentos  a  todas  aquelas  famílias  da  região.  É  claro  que  o

falecimento de 14 pessoas traz tristeza para aquela cidade pequena. Mais uma vez

quero lamentar, mas, independentemente de questão partidária, gostaria de dizer que

o  governo  federal  não  pode  se  esquecer  da  BR-251.  Todas  as  semanas  estão

morrendo pessoas acidentadas naquela BR. O deputado Paulo Guedes sabe muito

bem que, de Salinas a Montes Claros, a BR ficou hoje praticamente intransitável pela

quantidade de veículos e também pelos acidentes constantes que ocorrem devido à

má qualidade da estrada. Então, caro presidente, quero mencionar esse acidente,

mas também pedir a quem estiver nos escutando que, de fato, o Dnit e o governo

federal assumam a sua responsabilidade no que tange àquela BR, fundamental para

a nossa região, mas que em todas as semanas está matando mineiros e mineiras que

por ela transitam. Essa era apenas a minha questão de ordem neste momento, Sr.

Presidente. Muito obrigado.

Registro de Presença

O presidente (deputado Ivair  Nogueira) -  A presidência registra a presença,  nas

galerias, de alunos do 9º ano da Escola Municipal Deputado Jaime Martins, de São

Sebastião do Oeste. Obrigado pela presença.

Oradores Inscritos

O presidente - Com a palavra, o deputado Celinho do Sinttrocel.

O deputado Celinho do Sinttrocel* - Caro presidente, caros deputados estaduais,
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caros  representantes  da  sociedade  civil  presentes,  caros  telespectadores  e

servidores dessa Casa.

Na contramão do pensamento majoritário  nos tempos de hoje ,  em que a ação

política  é  identificada  como  uma  atividade  menor,  venho  aqui  hoje  prestar  uma

homenagem a um dos quadros mais importantes da história recente do País. Falo de

um  homem  que  dedicou  50  anos  consecutivos  à  luta  de  seu  povo  e,  nessa

caminhada,  desenvolveu  uma  trajetória  inatacável.  Um  homem  radical,  simples,

generoso e solidário. Um amante da cultura popular e dos livros, da poesia e da boa

música brasileira. Um intelectual culto e inquieto, combativo e coerente, responsável

e  dedicado,  crítico  e  aberto  aos  grandes  dilemas  e  impasses  da  atualidade.

Desprovido de sectarismo e do ativismo pequeno. Avesso a qualquer doutrinarismo,

com  a  altivez  própria  dos  pioneiros  sociais,  cultivava  a  camaradagem  e  colhia

esperanças  renovadas  que  alimentavam  nosso  futuro.  Um  militante  que,  como

poucos,  soube  combinar  a  radicalidade  de  princípios,  a  firmeza  de  opinião  e  a

amplitude nas ações. Ele era respeitado pelos seus mais ferrenhos adversários. Um

militante  que  nunca  visitou  as  salas  do  oportunismo  ou  deixou-se  levar  pelo

adesismo, tão em moda nos dias de hoje. Um comunista que enfrentou a ditadura

militar  com determinação,  que somou esforços para a restauração das liberdades

democráticas, que contribuiu para o avanço das forças populares e que manteve sua

coerência  intacta  até  seus  últimos  dias.  Nesse  percusso,  como era  natural,  este

amigo arrancou conquistas e vitórias e sofreu reveses e derrotas.

Foi por intermédio dele que entrei na política partidária; foi com seu incentivo que

me candidatei pela primeira vez; com seu apoio é que me elegi deputado; foi com

suas opiniões que construímos nosso mandato; e é com sua inspiração que seguimos

nossa luta comum.

Falo do saudoso amigo e camarada Sérgio Miranda. Junto às minhas homenagens,

palavras de agradecimento tanto pela mão estendida que sempre me apoiou como

por ter-me dado a oportunidade de partilhar de sua confiança e de sua amizade.

Sérgio Miranda de Mattos Brito nasceu em Belém do Pará. Foi cidadão do mundo e

exemplo  de  brasileiro.  Sua  personalidade  foi  firmada  pela  floresta,  pelo  sertão

nordestino e, mais tarde, pelas terras mineiras. Passou sua infância e adolescência
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em Fortaleza e no Recife, onde iniciou a militância política. Foi presidente do diretório

acadêmico do DCE da Universidade Federal do Ceará. Participou do congresso da

UNE em Ibiúna, no qual foi preso. Integrou a resistência democrática e popular ao

regime  militar  e,  por  isso  mesmo,  foi  perseguido  e  obrigado  a  ingressar  na

clandestinidade.  Só  voltou  à  vida  legal  em  1979,  com  a  Lei  da  Anistia.  Após  o

massacre da Lapa, quando uma parte do comitê central do PCdoB foi morta ou presa

e outra parte exilou-se, Sérgio teve papel fundamental na rearticulação do partido, de

que foi militante e dirigente por 43 anos. Foi vereador em Belo Horizonte e deputado.

Na Câmara Federal,  destacou-se na defesa dos interesses nacionais,  das classes

populares e dos direitos dos trabalhadores. Ali, foi uma das vozes mais fortes contra a

subserviência  do  Estado  nacional  à  lógica  do  capital  financeiro  monopolista,  que

transfere recursos do Estado e da sociedade civil para o mercado. No Congresso,

Sérgio Miranda agiu e tornou-se referência em várias áreas, com destaque para o

orçamento  público,  a  Previdência,  os  direitos  trabalhistas,  a  reforma  sindical  e  a

defesa de  softwares livres. Em 14 anos de mandato, esteve 12 vezes na lista dos

cabeças do Congresso Nacional, segundo os critérios do Departamento Intersindical

de  Assessoria Parlamentar  -  Diap -,  que o elegeu entre  os  100 melhores e mais

hábeis interlocutores do Congresso Nacional. Com a mesma disposição e o mesmo

desprendimento  com  que  frequentava  o  Congresso  Nacional  e  discutia  com

deputados, senadores e ministros, participava de atos públicos com gente de todas

as  idades  e  de  panfletagens  em  fábricas,  escolas,  praças,  garagens,  empresas

públicas, bairros e vilas.

Desligou-se do PCdoB em 2005 e ingressou no PDT. Foi seu candidato a prefeito

de BH e a deputado federal.  Morreu buscando reconstruir  a unidade do povo e a

retomada  das  mobilizações  sociais.  Era  membro  da  Coordenação  Nacional  do

Movimento Pró-Frente de Unidade Popular e do Fórum de Unidade dos Comunistas.

Sérgio viveu o período de crescimento da luta socialista no mundo. Assistiu também

à crise e à derrocada do Leste europeu e da  União Soviética.  Entretanto,  jamais

avalizou o triunfo do capital ou aceitou a hegemonia neoliberal. Ao contrário, era um

crítico ferrenho da era do capital e de todas as suas mazelas.

Reconhecia  muitos  avanços  nos  governos  do  presidente  Lula  e  da  presidente
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Dilma. Mas recusava-se a ser aprisionado por eles, criticava o conservadorismo de

alguns  setores  e,  até  o  fim  de  sua  vida,  empenhou-se  na  construção  de  uma

alternativa democrático-popular para o Brasil.

Distante  do  oposicionismo  inconsequente,  trabalhava  coletivamente,  investia  na

mobilização  dos  movimentos  sociais  -  particularmente  no  movimento  sindical.

Mantinha relações amplas, não alimentava rancores e não abria mão de princípios.

Sérgio  Miranda  ressaltava  que  o  País  só  mudaria  se  as  camadas  populares

assumissem para si a responsabilidade sobre seu próprio destino. Infelizmente, não

viveu para ver e participar das jornadas de junho - quando centenas de milhares de

pessoas, na sua maioria jovens, ocuparam as ruas para exigir melhores condições de

vida  e  reacender  a  chama de  mudanças  avançadas  em  nosso  país.  Sérgio  me

ensinou que somente com a unidade do movimento democrático-popular,  de seus

partidos e dirigentes, de seus intelectuais, de seus militantes e ativistas será possível

impedir  retrocessos  e  realizar  as  reformas  estruturais  que nossa gente  precisa  e

merece. Na Assembleia, meu mandato está a serviço dessa construção.

Hoje faz um ano da morte de Sérgio Miranda e o momento parece propício para

reverenciar sua memória. Em Brasília, de forma unitária, todas as centrais sindicais

realizam ato público contra o aumento da taxa de juros e em prol do desenvolvimento

e dos direitos dos trabalhadores. Esta é uma reação às medidas antipopulares, por

exemplo, quando no âmbito federal o governo contraria interesses nacionais, como é

o caso das recentes concessões do patrimônio público.

Nas casas legislativas tramitam projetos que atacam direitos dos trabalhadores, a

exemplo  do  PL  nº  4.330,  que  tramita  na  Câmara  Federal,  que  escancara  a

terceirização e coloca em risco milhões de empregos de brasileiras e brasileiros e do

projeto de lei, do governo do Estado, que compromete a previdência dos servidores

públicos.

Conclamo a todos os deputados, federais e estaduais, a seguirem o exemplo de

Sérgio Miranda, a medirem suas ações de acordo com os interesses do povo, das

maiorias nacionais e dos trabalhadores. Afinal, lembrando um dos poetas prediletos

de Sérgio Miranda, Geir Campos, é preciso "confiar à gente exausta o plano de um

mundo novo e muito mais humano".
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Procurei lembrar aqui, com franqueza e respeito à sua memória, aspectos centrais

de  seu  legado.  Espero  ter  conseguido  ser  fiel  a  esta  memorável  figura,  a  este

saudoso  comunista.  Sérgio  Miranda,  meu  amigo  e  camarada,  presente  agora  e

sempre.

A deputada Luzia Ferreira (em aparte) - Queria também lembrar um ano da morte

do  meu  amigo,  companheiro  de  muitas  lutas,  Sérgio  Miranda.  Como  V.  Exa.,

deputado Celinho do Sinttrocel, já fez uma retrospectiva da vida política dele, gostaria

de dizer que ele está fazendo muita falta ao Brasil, pela sua capacidade de análise e

sobretudo  pela  sua  coerência.  Quando  Sérgio  Miranda  saiu  dolorosamente  do

PCdoB,  onde  militou  a  vida  inteira,  saiu  em  nome  dessa  coerência  e  dos  seus

princípios, daquilo em que ele a vida inteira acreditou. Ele considerava que a chegada

ao poder ou a proximidade disso não o faria abrir mão desses valores. Lembro-me do

fator previdenciário, que foi uma das questões que mais o indignou e que o fez deixar

o  PCdoB,  porque  a  vida  inteira  ele  defendeu  o  direito  dos  trabalhadores  a  uma

aposentadoria digna e considerava que o PT e o bloco do PcdoB, que sempre lutaram

contra o fator, não poderiam defender a sua manutenção.

Quero dizer que ele está fazendo falta,  porque era uma pessoa que pensava o

Brasil,  sempre  com  profunda  convicção  de  valores  democráticos,  propostas  e

bandeiras  de  igualdade  e  justiça,  buscando  um  mundo  melhor.  E  hoje  vemos  a

política tão vilipendiada.

Eu queria também fazer referência, falar da saudade que ele deixa em nós. Era

ótimo encontrá-lo, tomar café com ele no Kalua, comer pão de queijo e falar da vida,

da política e dos destinos do nosso povo. Quero, então, fazer essa referência à falta

que ele está fazendo ao nosso país por ter sido esse exemplo. O legado de homem

público  íntegro,  coerente,  portador  de  valores  ficou.  Nunca  misturou  aspectos

privados à atividade pública; sempre se pautou com muita ética na sua vida pessoal e

na sua vida política. Assim, é um exemplo para todos nós.

Então, além de V. Exa., quero falar da minha saudade do convívio que tive com ele

por longos anos. Muito obrigada.

O  deputado  Carlos  Pimenta  (em  aparte)*  -  Gostaria  também  de  participar  do

pronunciamento de V. Exa., primeiramente para cumprimentá-lo. V. Exa. apresenta
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essa peça do seu discurso em homenagem ao companheiro e amigo Sérgio Miranda,

que passou pelo PCdoB e depois aportou no PDT com uma postura digna. Era um

companheiro  de  primeiríssima  hora,  uma figura  humana  ímpar.  O  Sérgio  era  um

sujeito que não conseguia falar  mal de ninguém nem fazer mal  a ninguém. Tinha

também essa bagagem de vida, de história política e humanitária.

Então, faço coro com suas palavras, e junto também o sentimento, em meu nome e

no  do  PDT,  a  essa  passagem,  pela  passagem  de  um  ano  da  morte  de  Sérgio

Miranda. São pessoas iguais a ele que marcam a nossa vida, que fazem e constroem

a história.

Portanto,  nossas homenagens.  Parabéns,  deputado Celinho.  Acho que  é dessa

forma que temos  de  reverenciar  as  pessoas  de bem. Há tanta  gente  ruim  neste

mundo, que, se for, não faz falta, mas uma pessoa igual ao Sérgio deixa, além do

legado histórico, uma saudade muito grande na história política de Minas Gerais, no

PCdoB e no PDT. Muito obrigado.

O deputado Adelmo Carneiro Leão (em aparte) - Deputado Celinho, primeiramente

quero pedir-lhe que me permita ficar ao seu lado, colocar meu nome ao lado do seu

para homenagear a grande figura nacional que é Sérgio Miranda.

Só podemos agradecer pelo companheiro que tivemos, pelos exemplos que deu na

vida pública. Ele faz uma diferença enorme diante de como a mídia tem pintado a

vida  pública  brasileira.  O  Sérgio  é  um  exemplo  de  dedicação,  de  coragem,  de

compromisso com os que mais precisam e com a República brasileira. Então, quero

juntar-me a V. Exa. na homenagem ao Sérgio.  Ele precisa continuar presente em

nossa luta, em nossos exemplos, para que os exemplos dele sejam traduzidos no

cotidiano  da  nossa  vida  aqui  e  em  todos  os  cantos  deste  Brasil,  a  fim  de

continuarmos construindo uma Nação verdadeiramente democrática, livre, soberana,

próspera, na qual o conjunto das conquistas humanas pela ciência, pela técnica, pela

inteligência de todos os que construíram a nossa civilização até o presente momento

seja partilhado em benefício de todos.

Viva Sérgio Miranda! Que possamos dar continuação a esse exemplo de trabalho e

de dedicação à causa brasileira. Muito obrigado pela oportunidade de compartilhar

este momento com sua presença aqui também na Assembleia Legislativa de Minas
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Gerais.

O deputado Celinho do Sinttrocel (concluindo)* - Agradeço-lhe e tenho de V. Exa.

uma referência de como Sérgio Miranda sempre foi para nós. Muito obrigado a todos.

* - Sem revisão do orador.

O presidente - Com a palavra, o deputado Dalmo Ribeiro Silva.

O  deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva  -  Muito  obrigado,  caríssimo  presidente  Ivair

Nogueira. Saúdo V. Exa. cumprimentando todas as deputadas e deputados. Quero

também  dar  boas-vindas  ao  nosso  secretário  Dílzon  Melo,  desejando-lhe  franco

restabelecimento depois  de sua enfermidade.  Está feliz  conosco aqui.  Parabenizo

também os alunos que aqui se encontram. Caríssimas amigas e caríssimos amigos

da TV Assembleia, devo fazer algumas observações que entendo pertinentes na tarde

de hoje.

Primeiramente,  devo me manifestar  sobre  a  importância do fato que o  Plenário

viveu hoje, com a realização da audiência pública para discutir o código estadual de

proteção  aos  animais,  em  tramitação  nesta  Casa.  Várias  proposições  estão  em

andamento. Tive a honra e o prazer de, em 2007, apresentar o projeto que cria o

código estadual de proteção aos animais. Entendi, na legislatura passada, que esse

projeto ainda não tinha maturidade para ser votado em Plenário, muito embora tantas

e tantas audiências públicas. Percebi, dada a importância de um código estadual de

proteção aos animais, que deveríamos debater isso melhor, ouvir toda a sociedade,

todo o segmento e todo o Estado, mas naquela época não tínhamos tempo. Então o

retirei do Plenário antes de ser votado, e agora o reapresentamos nesta legislatura.

Nesta  manhã,  por  iniciativa  do  presidente  da  Comissão  de  Meio  Ambiente,

deputado  Célio  Moreira,  a  quem  agradeço,  assim  como  a  toda  essa  comissão,

pudemos  realizar  o  debate  com  várias  autoridades,  que  trouxeram  aqui  seus

pensamentos,  suas  experiências  e  ponderações.  É  importante  o  parlamentar,  o

Parlamento, a comissão ouvirem a sociedade. O parlamentar não faz a lei para si, ele

a  faz  dentro  do  universo  estadual.  Com  esse  princípio,  trouxemos  aqui  muitas

pessoas com grande conhecimento. Elas trouxeram propostas, além da legislação,

por meio da Sociedade Mineira Protetora dos Animais, de representantes do Estado,

de professores, de veterinários; enfim, cada um trouxe sua sugestão. Isso é muito
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importante.  Assim,  a  partir  de  hoje,  com  certeza  o  projeto  vai  seguir  seu

encaminhamento. E, conforme o deputado Célio Moreira propôs, vamos fazer várias

caminhadas durante todo o ano que vem. Vamos ouvir as regiões, ouvir o que deseja

a sociedade, para que tenhamos uma legislação forte e a proteção para os animais,

tão importante ao Estado de Minas Gerais.

Quero destacar também que, na noite de ontem, estivemos em Araxá. Mais uma

vez,  visitamos  esse  município.  Tive  o  prazer  de estar  lá  por  15  dias,  quando foi

realizada a Conferência Estadual da Juventude. Foi um momento importante com os

jovens,  e  ontem  retornamos  com  a  presença  do  vice-governador  do  Estado,  os

secretários Danilo de Castro, Carlos Melles e Cássio, e ainda muitos parlamentares

da região.

Também fizemos a entrega de máquinas, veículos e caminhões aos municípios que

fazem parte do  programa Pró-Município.  Quero destacar,  com muita satisfação,  e

parabenizar os nossos municípios, como a minha terra natal, Ouro Fino, na pessoa

do prefeito Maurício, e os nossos vereadores - todos estiveram lá -, na pessoa do

Bruno Zucareli. Quero também cumprimentar o prefeito Noé, de Jacutinga; saudar o

prefeito  João  Paulo,  que  esteve  lá  representando  Monte  Sião;  o  prefeito  Nê,  de

Albertina, bem como outros municípios que nos deram o imenso prazer em receber

essas máquinas. Elas são a marca do desenvolvimento na conservação das estradas

vicinais  e,  principalmente,  com  financiamentos  importantes  na  estrutura  e

pavimentação de rodovias.

Quero  agradecer,  mais  uma  vez,  ao  governador  Anastasia  a  liberação  desses

recursos, nessa boa hora, para todos os municípios mineiros, particularmente os da

nossa região.

Esta não é a primeira vez que estamos participando de evento dessa magnitude.

Quero ainda, senhores parlamentares, deputado Rômulo Viegas, falar também da

nossa preocupação quanto à MG-290. Temos grande preocupação, o processo de

licitação para o projeto técnico já foi praticamente vencido. Estamos aguardando, por

parte  do  DER,  do  departamento  jurídico,  a  homologação  para  o  início  desse

importante projeto  que é a pavimentação,  a revitalização,  a  melhora  de 92km de

Pouso Alegre  à  divisa  de São Paulo  pela  290.  Nessa rodovia,  deputado Rômulo
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Viegas, aproximadamente 7 mil veículos passam diariamente, veículos e caminhões

que saem do Leste paulista, percorrendo Pouso Alegre, São Paulo, Belo Horizonte,

Rio de Janeiro. Então quero, mais uma vez, manifestar a nossa preocupação, como

também a confiança no nosso governador, que muito em breve fará com que esse

projeto se torne realidade, para nossa segurança e para a satisfação de todos os que

usam essa importante rodovia, a BR-290. Há pouco tempo, fomos recebidos pelo

governador,  que firmou esse compromisso.  Essa etapa do projeto técnico  já  está

vencida; vamos aguardar o início do projeto e, consequentemente, o início das obras,

após toda a tramitação no DER. Estive no DER acompanhando também a abertura

de  propostas,  e,  muito  em  breve,  com  certeza,  o  projeto  será  iniciado  após  sua

respectiva efetivação e homologação pelo DER.

O deputado Rômulo Viegas (em aparte)* - Muito obrigado, deputado Dalmo Ribeiro

Silva. V. Exa., de maneira bastante objetiva, demonstra a sua relação com o governo

do  Estado  através  da  sua  ação,  da  sua  interferência,  buscando  cada  vez  mais

benefícios  para  as  cidades  mineiras,  especialmente  para  a  região  que  V.  Exa.

defende. V. Exa. faz também um resumo breve dessa ação positiva do governo de

Minas,  que  é  fazer  uma  regionalização  da  presença  dos  entes  do  Estado,  do

governador Anastasia, do vice-governador Alberto Pinto coelho, do secretário Danilo

de  Castro,  do  secretário  Melles,  de  Transporte  e  Obras,  junto  aos  deputados,

entregando  enormes  benefícios  aos  prefeitos  mineiros  através  do  programa Pró-

Município.

Ontem,  no  Palácio  Tiradentes,  o  governador  Anastasia,  ao  lado  dos  demais

secretários,  em  especial  o  secretário  Bilac  Pinto,  prestigiou  nossas  associações

microrregionais. Nossas associações estão recebendo máquinas para atuar na forma

consorciada, na forma cooperativa dos municípios que integram essas associações,

uma forma fundamental de ação política e gestão pública do governador Anastasia,

ao lado de sua equipe de governo. E nós, os deputados, temos de reconhecer aqui,

do Plenário da Assembleia, o valor do governo do PSDB, o valor com que o PSDB fez

e faz diferença no Estado de Minas, reconhecido pela maioria absoluta dos prefeitos

mineiros, independentemente, como V. Exa. alertou, da questão partidária, mas que,

de  forma  republicana,  leva  esses  benefícios  expressivos  às  cidades  mineiras.
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Portanto, V. Exa. está de parabéns. Temos orgulho de ser seu colega nesta Casa.

Aprendemos com sua experiência e queremos, em público, a seu lado, reconhecer o

mérito  do  governador  Anastasia  e  de  toda  a  equipe  de  governo.  Queremos

parabenizar o PSDB pela eficiência da sua gestão aqui, no Estado de Minas Gerais.

O  deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva  -  Muito  obrigado,  deputado,  pela  sua  feliz

intervenção.

Quero  saudar  também  todas  as  associações  microrregionais  de  Minas  Gerais,

particularmente  as  do  Sul  de  Minas,  graças  à  iniciativa  do  nosso governador,  do

secretário, dileto amigo Bilac Pinto, que apresentou um projeto inovador entregando a

todas as associações microrregionais máquinas destinadas aos municípios. Além das

máquinas  que  os  municípios  estão  recebendo,  com  certeza  terão  agora  um

mecanismo importante: a própria associação microrregional irá também atender os

municípios em todas as regiões do Estado.

Outro assunto que quero também manifestar com enorme satisfação é a instalação

da nossa Frente Parlamentar da Indústria Mineira.

Quero saudar o presidente Olavo, que, sem dúvida alguma, representa o que há de

maior  conhecimento  possível  sobre  a  indústria.  O  presidente  da  Fiemg  não  tem

medido esforços para que o Estado, o governo federal, os órgãos possam caminhar

bem junto ao fortalecimento das nossas indústrias mineiras. Essa frente parlamentar

que os senhores assinaram conosco,  inaugurando esta nova fase, está realmente

proporcionando  um  diálogo  aberto  com  o  governo  federal  e  o  governo  estadual,

ouvindo todos os segmentos da indústria mineira. Na próxima semana, já teremos

uma pauta  com várias  ações  juntamente  com  a  Secretaria  de  Fazenda e  outros

órgãos  representativos  da  indústria  mineira.  É  muito  importante  manifestar  a

preocupação com a indústria e, principalmente, com o seu fortalecimento. É o que a

Fiemg tem feito, por meio de tantos e tantos sindicatos em todo o Estado de Minas

Gerais.  É por meio dela e da frente parlamentar desta Casa que temos tido esse

diálogo, esse entendimento.

A frente parlamentar desta Casa nunca esmoreceu, pelo contrário, sempre esteve à

frente  na  geração  de  emprego,  na  competitividade;  ouvindo  os  empresários,

pequenos e grandes. Ela está praticamente coesa na função maior da sua finalidade,
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que é o fortalecimento do Estado de Minas Gerais. Tenho estudado muito a matéria,

e,  tão logo tenhamos o diagnóstico que estamos terminando pela Fiemg, faremos

gestões  junto  ao  governo  federal,  ao  Ministério  do  Desenvolvimento,  Indústria  e

Comércio, principalmente com referência à carga tributária. Muito se tem falado no

pacto federativo, na divisão do bolo tributário, mas ainda se verifica a divisão tributária

de forma perversa, trazendo aos empresários uma dificuldade muito grande para dar

continuidade aos seus trabalhos, aos seus projetos, uma vez que a carga tributária

vem de encontro ao desenvolvimento de todo o Estado.

Gostaria de manifestar aos senhores deputados que, para o ano que vem, a frente

parlamentar também terá uma agenda muito proativa. Percorreremos todo o Estado

de Minas Gerais, ouviremos todos os empresários, sindicatos, associações, para que

tenhamos uma agenda proativa, por meio da Fiemg, com todas as associações, como

a Afrig, com cujo presidente temos feito contato direto. Teremos também muitas ações

determinativas. A Abit, da indústria brasileira têxtil, na pessoa do querido amigo, Dr.

Aguinaldo  Diniz,  que  está  deixando  a  Cedro  e  Cachoeira  depois  de  45  anos.

Queremos  dizer  a  toda  Minas  Gerais  que  a  percorreremos,  ouvindo  todos  os

empresários,  todos  os  segmentos,  para  o  fortalecimento  da  indústria  mineira,

pequena ou grande, independentemente de onde se encontre.

Agradeço também, de pronto, à Secretaria de Fazenda, pelo canal aberto. Estamos

tendo  uma  relação  muito  boa  com  os  empresários,  os  técnicos,  principalmente,

procurando  soluções  por  meio  de  protocolo  de  intenções,  juntamente  ao  próprio

BDMG. São várias tarefas importantes que estamos fazendo. Quero prestar contas

deste importante momento, graças ao nosso presidente deputado Dinis Pinheiro, que

determinou  e  autorizou  a  instalação  dessa  frente  parlamentar,  que,  com  certeza,

muito  contribuirá  para  Minas  Gerais  e  para  o  desenvolvimento  do  Brasil.  Muito

obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O presidente - Com a palavra, o deputado Pompílio Canavez.

O  deputado  Pompílio  Canavez  -  Boa  tarde  a  todos  e  a  todas;  deputado  Ivair

Nogueira, presidente desta reunião; telespectadores que nos acompanham pela TV

Assembleia, venho hoje falar de uma preocupação. Pelo Projeto de Lei nº 4.440, do
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governador do Estado, está-se cometendo um verdadeiro ataque ao meio ambiente

em nosso estado.

Os recursos do Fhidro, fundo ambiental que recebe recursos de diversas fontes,

são repassados depois ao sistema de meio ambiente do Estado, e boa parte para os

comitês  de  bacia,  órgãos  que  têm  como  finalidade  e  missão  elaborar  planos  e

defender nossos rios. Através do Projeto de Lei 4.440, que já está na ordem do dia, o

governo do Estado retira recursos que deveriam estar sendo direcionados ao meio

ambiente.

Esse recurso vem da compensação financeira por áreas inundadas por hidrelétricas

e é cobrado na conta de luz de todos os brasileiros. Como Minas Gerais possui mais

hidrelétricas e municípios com área inundada,  é o Estado que mais recebe esses

recursos, que são distribuídos da seguinte maneira: 10% permanecem com a União;

45% são destinados aos Estados;  45% divididos  pelos  municípios  que têm áreas

inundadas por hidrelétricas.

Quanto à parte do Estado, 50% dos recursos que Minas Gerais recebe vão para o

Fhidro. Depois serão direcionados às ações de proteção ambiental e à elaboração de

planos de todo o sistema ambiental, assim como dos comitês de bacia. O governo do

Estado  está  mudando  a  lei,  que  diz  que  50%  dos  recursos  de  compensação

financeira não vão mais para o fundo ambiental.  O governo substitui  a expressão

“50% do recurso recebido de compensação financeira” pelos chamados royalties por

área inundada. Agora o Fhidro ficará com uma cota, que pode ser 1%, 0,5% ou uma

quantia que realmente não vai significar nada.

No dia 4/12/2012, há quase um ano, a meu pedido, realizamos audiência pública no

Teatro da Assembleia, à qual todos os comitês de bacia do Estado - 36, pois é o

Estado que mais possui  comitês de bacia  no  Brasil  -  estiveram presentes.  Todos

estavam muito preocupados e indignados com o tratamento que tem sido dado aos

recursos hídricos, aos rios, às águas do nosso estado.

Portanto, há quase um ano cobramos providências do governo para liberação dos

recursos do Fhidro que estavam contingenciados ilegalmente; eles não podem ser

contingenciados. Além disso, os recursos dos projetos elaborados pelos comitês que

também estavam contingenciados e os 7,5% que, em razão dos comitês, não estão
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sendo repassados.

Daquele dia 4 de dezembro até hoje, há quase um ano, em vez de melhorar, só

piorou. Isso é grave porque Minas Gerais, que já foi conhecida e cantada como a

caixa  d'água  do  nosso  país,  do  Brasil,  realmente  perdeu  agora  todas  as

possibilidades de recuperar essa condição.

Na verdade, nós nos transformamos praticamente na caixa de esgoto do Brasil. É

duro dizer isso. As águas que mandamos para os estados limítrofes de Minas Gerais

são completamente contaminadas, poluídas. Agora, com esse ataque, com essa falta

de responsabilidade ambiental, estamos verdadeiramente assustados.

Portanto,  Sr.  Presidente,  aprovamos  uma audiência  pública,  que  será  realizada

depois de amanhã, quinta-feira, às 9h30min da manhã, na Comissão Extraordinária

das Águas da Assembleia, para que possamos dar um alerta ao governo do Estado,

ao governador, ao secretário de Meio Ambiente, enfim, a todos que têm preocupação

com o meio  ambiente,  especialmente  com as  nossas  águas.  Estamos  recebendo

centenas de  e-mails e telefonemas de ambientalistas, conselheiros dos comitês de

bacias do nosso Estado, que estão verdadeiramente preocupados com o que pode

acontecer. Esperamos que, na quinta-feira - convidamos o público que nos assiste

agora  para  nos  acompanhar  -,  consigamos  sensibilizar  o  governo  do  Estado,  a

Secretaria  de  Meio  Ambiente  e  também  os  representantes  da  área  financeira  do

Estado,  porque  esse  tipo  de  atitude  vem  da  área  econômica.  São

R$3.500.000.000,00 que estão sendo tirados do fundo. Ficamos sabendo agora que

esse recurso poderá ser utilizado para pagar  aposentadorias,  mas isso não pode

acontecer.

Estamos convencidos de que o governador Anastasia, terá sensibilidade para não

cometer esse verdadeiro atentado contra o sistema ambiental, o meio ambiente de

Minas Gerais. Os deputados que andam por todo o nosso Estado sabem da situação

de calamidade dos nossos rios.

A  Comissão  Extraordinária  das  Águas  nasceu  depois  dessa  audiência  de

4/12/2012,  com o  que a  Mesa e  o  presidente Dinis  Pinheiro concordaram. Então

criamos essa Comissão Extraordinária das Águas. Temos andado por todo o Estado,

percorrido todas as bacias, desde as maiores até as menores, como as Bacias do Rio
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Doce, do São Francisco, do Rio Grande, do Rio Sapucaí e do PCJ, mas o que temos

encontrado é um estado de calamidade: águas completamente poluídas, esgotos não

tratados.  A maioria  dos  municípios  não  consegue  sequer  elaborar  seu  plano  de

saneamento. E vimos isso estupefatos, porque realmente parece que há, no governo

do  Estado,  uma  quase  intenção  -  isso  foi  dito  pelo  representante  do  Ministério

Público, quando esteve conosco em uma de nossas audiências - de desmontar o

sistema de proteção dos recursos hídricos do nosso Estado. Isso é verdadeiramente

preocupante.  Sei  que todos os mineiros  que têm responsabilidade desejam ver  o

meio ambiente protegido, os nossos rios recuperados. Vou tentar lembrar uma frase

que o Apolo Heringer, grande ambientalista do Estado, costuma dizer: “Sonho com o

dia  em  que seja  possível  nadar  ou  pescar  em  qualquer  trecho de  rio,  riacho ou

córrego do nosso Estado”. Hoje isso é praticamente impossível.

O  deputado  André  Quintão  (em  aparte)  -  Deputado  Pompílio,  meu  aparte  será

rápido. Queria apenas parabenizá-lo,  pois,  neste final  de ano,  há um conjunto de

projetos importantes e polêmicos nesta Casa. Particularmente essa proposição não

poderia passar  desapercebida pela Assembleia,  e V.  Exa.  levanta um tema muito

relevante. É bom alertar os deputados, as deputadas e a sociedade organizada de

que hoje há uma vinculação de, no mínimo, 50% dessa compensação financeira ao

Fhidro,  para  a  área  ambiental.  Se  deixarmos  em  aberto  que  uma  cota  dessa

compensação  será  utilizada,  ela  pode,  por  exemplo,  ser  0,00001  dessa

compensação. Então, se criamos o Fhidro exatamente para resgatar esse passivo

ambiental, muitas vezes gerado por grandes empreendimentos, e desvincularmos a

compensação  da  recuperação  ambiental,  simplesmente  estaremos  autorizando

empreendimentos com impacto em recursos hídricos, sem a devida compensação.

Assim, mata-se essa política.

Na Comissão de Constituição e Justiça, levantei essa temática. Há também outra

redução  de  recursos,  que  vai  também  para  a  Semad,  que  abordarei  em  outro

momento.  Entretanto,  queria  parabenizá-lo,  pois  V.  Exa.  tem  inteira  razão.  Conte

conosco  na  votação  para  evitarmos  essa  extinção  da  compensação  financeira

vinculada ao Fhidro.

O deputado Pompílio Canavez - Inclusive realizaremos, daqui a alguns dias, uma
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audiência pública em Extrema para falarmos sobre a proteção ambiental, pois lá a

Agência Nacional das Águas - ANA - disponibiliza recursos para que os pequenos

produtores protejam nascentes. Aqui há o Bolsa Verde, que infelizmente não funciona

e, inclusive, esse PL também retira recursos.

Deputado André Quintão, isso foi bem lembrado. Queria solicitar aos colegas, aos

deputados e às deputadas, que se lembrem dos rios das suas cidades, das águas,

dos  córregos,  dos  riachos  e  dos  lagos  da  sua  região  e  da  sua  cidade  e  não

compactuem com esse atentado aos recursos hídricos em Minas Gerais. Queria pedir

também  aos  telespectadores  que  estão  nos  assistindo  que cobrem isso  de  seus

parlamentares. Cobrem mesmo. Agora é importante, porque, se já está ruim demais,

se  hoje  já  é  quase  impossível  pensar  numa recuperação  daqueles  rios  em  que

outrora nadamos e pescamos, se forem retirados os recursos que existem e que são

insuficientes, é claro que ficará realmente impossível.

Ontem estive em Brasília,  na  ANA, numa reunião com os diretores da agência.

Levei esse PL para que os diretores e os dirigentes da ANA tomassem conhecimento,

mas disseram que, em relação aos rios federais, alguma coisa ainda pode ser feita.

Rios federais são aqueles  que nascem aqui  em Minas Gerais e percorrem outros

estados. O Rio São Francisco, por exemplo, percorre cinco estados da Federação. O

Rio Grande nasce em Minas, mas deságua em São Paulo. Esses são rios federais,

mas há rios, como o Rio Verde, que nascem e deságuam em Minas. Esses são rios

estaduais.

Como o Ministério Público entrou com uma ação contra o PL nº 4.440, quero pedir

aos parlamentares que nos ajudem a sensibilizar o governo do Estado, especialmente

a área econômica, porque, com certeza, isso não partiu da área ambiental, pois seria

um  absurdo.  Sabemos  que  o  governo  tem  dificuldades  de  caixa  e  dificuldades

extremas.  Temos visto,  todos os dias,  chegarem a esta Casa projetos  de lei  que

atestam isso,  mas retirar  recurso do sistema ambiental,  retirar  recursos preciosos

para  que  não  só  preservemos,  mas  recuperemos  o  que  já  está  degradado,

sinceramente é um crime contra o sistema ambiental em Minas Gerais.

Sou ambientalista, fui fundador e presidente do Comitê de Bacia do Rio Grande,

sou conselheiro do Comitê de Bacia do Rio Grande e participo de tudo.
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Quero dizer que isso não podemos aceitar de jeito nenhum. Então, na quinta-feira,

às 9h30min, faremos audiência pública com presença de ambientalistas, conselheiros

dos  comitês  de  bacia,  do  Ministério  Público,  da  área  econômica  e  ambiental  do

governo  do  Estado.  Vamos  sensibilizar  o  governo  para  retirar  esse  projeto,  um

verdadeiro atentado ao meio ambiente em Minas Gerais. Obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O presidente - Com a palavra, o deputado Carlos Pimenta.

O deputado Carlos  Pimenta*  -  Presidente,  amigo e companheiro deputado Ivair

Nogueira, em sua pessoa cumprimento os deputados presentes, os representantes

da imprensa e, de uma maneira muito especial, a população do nosso estado que

prestigia o pinga-fogo da Assembleia de Minas. Gostaria de abordar dois assuntos

que considero de extrema importância para todo o Estado.

O primeiro assunto, que vai ser motivo de uma audiência que vamos realizar na

Comissão  de  Assuntos  Municipais  e  Regionalização,  é  a  necessidade  de

implantarmos com urgência a  telefonia celular  nos  povoados e distritos  de  Minas

Gerais. De um lado está o governo de Minas, que já iniciou um processo, inclusive

apresentando no seu programa de governo esse tópico de levar a telefonia celular

aos  distritos,  como  fez  com  os  municípios,  principalmente  com  os  recém-

emancipados.  Por  outro  lado,  observamos  que  a  agência  do  governo  federal,

especialmente a Anatel, proíbe terminantemente qualquer iniciativa dessa natureza.

Neste ano, caro líder Mourão, destinamos parte das emendas parlamentares que

nos cabem às prefeituras, para levar  algum recurso para construírem as torres e,

depois, em um acordo com as operadoras, o sinal da telefonia celular poder chegar

até  os  distritos  e  povoados.  Tínhamos  até  caminhado  bastante,  a  Secretaria  de

Transporte e Obras Públicas nos auxiliou e o governo estava interessado.  Alguns

municípios, como Nanuque e Francisco Dumont, já tinham os projetos elaborados,

projetos  muito  benfeitos  e  acessíveis,  porque,  para  construir  e  instalar  a  torre,  o

município não gastaria mais de R$80.000,00. Vejam a extensão desse benefício, que

poderia atender uma comunidade de 3 a 4 mil  pessoas. Avançamos, mas quando

fizemos a consulta à Anatel sobre a viabilidade da instalação, eles nos mandaram

uma  normativa,  dizendo  que  essa  iniciativa  não  poderia  partir  dos  municípios  e
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tampouco pode partir dos estados.

Vejo ali o nosso presidente da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização,

deputado Paulo Lamac, e vamos debater esse assunto daqui a pouco. Então, por um

lado  estamos  vendo  centenas  de  distritos  e  povoados,  muitos  com  4  ou  5  mil

habitantes,  querendo  ter  acesso  ao  telefone  celular,  um  instrumento  de  grande

utilidade, não é nenhum luxo, mas uma forma de as pessoas se comunicarem e não

ficarem  segregadas  em  seus  distritos;  e  por  outro  lado  vemos  as  dificuldades

impostas pela Anatel.

Queremos  ver  se  pelo  menos  nessa  audiência  pública  venham  a  Anatel,

representantes do Detel e vários outros órgãos estaduais e federais para que a gente

possa encontrar uma solução, porque é muito simplista falar apenas “não, não pode”.

Isso é competência do governo federal, que não toma as atitudes necessárias. Acho

que  não  se  trata  de  disputa  de  competência  de  um  órgão  ou  de  outro,  mas  da

imperiosa  necessidade  de termos  o  telefone  celular  nos  nossos  povoados  e  nos

nossos distritos. Fizeram uma pesquisa, por exemplo, deputado Bosco, no Município

de Nanuque e, entre tantas solicitações e prioridades nos distritos, lá na Vila Pereira,

com uma população de quase 5 mil pessoas e a quase 50km da sede do município,

na divisa de Minas com o Espírito Santo, o tópico que prevaleceu na pesquisa foi a

instalação de torre de telefone celular.

Quero, neste momento, falar sobre nossa esperança de mudar o curso, de fazer

esta audiência aqui na Casa. Isso não tem nada a ver com a CPI da telefonia celular,

é bom que se diga isso. Não queremos discutir os tópicos e os temas da CPI da

telefonia celular, mas, efetivamente, mostrar que queremos, precisamos e não vamos

abrir  mão  de  que  o  governo  do  Estado,  o  governador  Anastasia  tenha  todas  as

condições de levar adiante esse programa tão importante que fez ao implantar nas

centenas de municípios de Minas Gerais a telefonia celular e aproximar ainda mais a

população desses municípios,  que,  há  pouco tempo,  eram distritos e hoje gozam

desse grande benefício.

O deputado Bosco (em aparte)  - Caro deputado Carlos Pimenta, também quero

somar-me a V. Exa. nessa preocupação que visa levar esse benefício tão importante

aos distritos do nosso grande Estado de Minas Gerais.
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Eu também, Sr. deputado Carlos Pimenta, da mesma forma, já apresentei vários

requerimentos. No ano passado, lembro-me de que colocamos emendas no PPAG

visando à inclusão de vários distritos para serem beneficiados com a telefonia celular,

mas, lamentavelmente, a coisa não andou. Da mesma forma, propusemos a vários

municípios destinar recursos para que eles pudessem, como V. Exa. Falou, investir na

torre,  na infraestrutura, e a operadora nos equipamentos, mas as operadoras não

atenderam a esse chamado e disseram que isso era inviável. Entendemos e sabemos

muito  bem por  que isso  não acontece:  as  operadoras,  todas  elas,  sem exceção,

visam lucros, lucros e mais lucros. Ou seja, elas sabem que, em distritos de Minas

com 3 mil, 2 mil,  mil  ou 500 habitantes, não terão o mesmo retorno que têm nos

grandes centros, daí a falta de interesse.

Ora, se cobramos das empresas de qualquer segmento e das indústrias instaladas

hoje no perímetro urbano, a cota social para que elas façam um trabalho social em

benefício da sociedade, compartilhando um pouco dos seus lucros, por que nossas

operadoras de telefonia celular não podem assumir também essa cota-parte social? É

preciso, que através da Assembleia, através dessa iniciativa de V. Exa., juntamente

com o governo do Estado, fazer com que essa telefonia seja acessível também a

essas  pessoas  que  estão  na  zona  rural.  Sabemos  que  a  telefonia  celular  não  é

questão de luxo, é até mesmo uma questão de segurança, visto que a criminalidade

hoje tem enveredado pela zona rural e pelos distritos.

Gostaria  de  fazer  coro  com  suas  palavras  e  estar  junto  de  V.  Exa.  nessa

empreitada.

O deputado Carlos Pimenta* - Obrigado, deputado, pela participação. Vemos, de

um lado, a má vontade de alguns órgãos que deveriam estar abertos e predispostos a

um benefício dessa natureza, e, de outro lado, a maneira como essas operadoras

tratam seus clientes. Se há lucro, atendem; se não há, fica para depois.

Gostaria, deputado Sargento Rodrigues, de tocar em outro assunto. Peço vênia a V.

Exa. Na noite passada, ocorreu,  mais uma vez,  na região do Norte de Minas um

trágico acidente. Tenho utilizado esta tribuna praticamente todos os meses para falar

do perigo que é a BR-251, a principal artéria de escoamento da produção do Sudeste

brasileiro em direção ao Nordeste, para a população norte-mineira.
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A BR-251 liga Montes Claros à BR-116, a Rio-Bahia, já no extremo norte do nosso

estado e no sul da Bahia. E, nesta noite, um ônibus com mais de 29 passageiros, que

saiu de Rubelita transportando pessoas para fazerem exames, consultas, cirurgias,

enfim, atendimentos médicos em Montes Claros - estava chovendo -, foi colhido por

uma das  milhares  de  carretas  que passam  pela  BR-251,  que matou no  local  14

pessoas de Rubelita e feriu 15 outras, que deram entrada no hospital de Salinas. É

mais um fato que vai para a estatística. É mais um fato que reforça o que estamos

falando  aqui  praticamente  todos  os  anos,  todos  os  meses.  Há  pouco  tempo,

abordamos  o  deputado  Glaycon  Franco  falando  da  BR-040.  E  ontem,  deputado

Glaycon, 14 norte-mineiros perderam a vida e 15 estão internados, muitos em estado

grave. Essa BR mata praticamente todos os dias. Nos trechos da Serra de Francisco

Sá e de Salinas é raro o dia em que não acontece um acidente. Essa BR foi projetada

há 25 anos, quando passavam por ali apenas alguns carros, muitos de passeio, em

direção à praia, mas hoje todo o trânsito pesado passa por ela. Estamos falando em

milhares de carretas, grandes, com mais de 50t, carretas que levam mantimentos,

alimentos,  produtos do Sudeste  para o Nordeste brasileiro.  Infelizmente,  todos os

meses  vamos  ter  de  voltar  aqui,  hoje  mais  uma  vez,  para  falar  desse  trágico

acontecimento.

O prefeito de Francisco Sá, companheiro e amigo Denilsão, promoveu audiências

públicas,  já  fez  o  possível  para  estar  em  Brasília  convidando  e  convocando

deputados, levando autoridades.  Foram várias audiências que fizemos em Montes

Claros, Salinas e Francisco Sá mostrando a inoportunidade dessa BR, cujo traçado

atrasado não atende mais a demanda, mas não conseguimos sensibilizar o Dnit, o

Ministério dos Transportes e a nossa presidenta Dilma, mostrando que muitas outras

pessoas morrerão na BR-251.

Então,  neste momento  faço meu desabafo.  Acho que temos de tentar,  de certa

forma,  fazer  um  trabalho,  uma  comissão,  juntar-nos  aos  deputados  federais,

independentemente de partido, para irmos a Brasília pedir a inclusão dessa BR nos

recursos do PAC. Não é possível. Ontem a imprensa, numa reportagem, disse que o

governo federal lançará pacote bilionário de obras rodoviárias atendendo a BR-381, a

BR-101 e algumas outras, mas deixando de fora as BRs-040 e 251.
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Eu não aceito essa situação. Se houvesse um jeito de responsabilizar as pessoas,

iríamos fazê-lo. Essas mortes são antecipadas. Ontem, 14 pessoas morreram. O que

podemos dizer às famílias de Rubelita que perderam seus entes queridos? O que

podemos dizer aos prefeitos de Salinas, de Francisco Sá e vários outros, que lutam,

fazem o possível? Infelizmente, Minas Gerais está no segundo plano no atendimento

às rodovias. E temos a maior malha viária do País! O Estado é estratégico para o

Brasil, porque aqui cortam as BRs nacionais, de norte a sul, leste a oeste.

Termino, Sr. Presidente, dizendo que infelizmente temos chamado a atenção para o

que ocorre nas nossas rodovias. Trago o meu gesto de solidariedade às pessoas que

perderam  seus  entes  queridos.  Neste  momento,  renovo  o  meu  compromisso  e

manifesto a minha dor, o sentimento que tenho no meu coração. Eu ainda encontro

forças  para  continuar  nessa  jornada,  nessa  caminhada,  nessa  luta,  para  que  o

governo federal ouça os clamores desta Casa, do povo de Minas Gerais e, de modo

muito  especial,  do  povo  norte-mineiro,  que  perdeu  agora  14  companheiros.

Certamente,  muitos  outros  morrerão  nessa  rodovia  da  morte,  do  descaso  e  do

esquecimento. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O presidente - Com a palavra, o deputado Rogério Correia.

O deputado Rogério Correia* - Sr. Presidente, embora eu disponha de apenas 3

minutos, não abro mão dessa oportunidade, porque temos na pauta, hoje, um veto do

governador e um projeto de lei, em 2º turno, que reajusta em apenas 5% o salário dos

professores. Quero registrar que esse projeto entra em 2º turno no dia de hoje, 26 de

novembro. Que os professores e demais trabalhadores da educação de Minas Gerais

saibam que o não pagamento desse reajuste não se deve à Assembleia Legislativa e

muito menos aos deputados da oposição. Se o projeto for aprovado hoje, o governo

não terá condições de fazer a folha de pagamento referente ao salário deste mês de

novembro.  Portanto  o  governo  vem  retardando  o  compromisso  que  fez  com  os

educadores de  lhes conceder  um reajuste  em outubro,  pagando-o  em dezembro.

Quero  deixar  claro  aos  professores  e  às  professoras  que  essa  é  uma tática  do

governo, que está falido. O choque de gestão quebrou Minas. Hoje, sua política é

rapar o tacho no que for possível para sobreviver um pouquinho mais e não declarar
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falência. Por isso ganhar alguns meses para conceder 5% e não fazer o reajuste do

salário  dos professores,  tendo de fazê-lo apenas no ano que vem, é parte dessa

estratégia de contornar a falta de recursos e a falência.

Então, que se registre bem que no dia 26 ainda estamos discutindo projeto de 2º

turno e, portanto, o governo vai querer jogar a culpa na Assembleia Legislativa por

não pagar aos professores em outubro. Mais uma vez ressalto que é dia 26, e não

temos até hoje a definição do projeto, que só chegou aqui no final de outubro, após o

dia 20. Sendo assim, ele não teria a menor condição de ser pago naquele mês.

Agora, em relação ao projeto do fundo dos servidores, o Funpemg, o governo está

metendo a mão em R$3.241.000.000,00. O governo está com uma pressa total, por

isso o projeto já vai entrar em pauta amanhã, ou seja, ele não ficou sequer duas

semanas aqui dentro da Assembleia Legislativa. Na verdade, o governo, quando quer

apressar  a retirada do salário  dos servidores,  dinheiro  do fundo,  age com toda a

agilidade possível, com toda a pressa do mundo, mas, quando se trata de enrolar os

trabalhadores  da  educação,  os  professores,  os  servidores  públicos,  aí,  sim,  a

promessa não é cumprida, e os professores só receberão no ano que vem o reajuste

que  havia  sido  prometido  em  outubro.  Faz  parte,  portanto,  desse  processo  do

governo.

Sr.  Presidente,  não  poderia  deixar  esses  3  minutos  se  esvaírem  sem  que

manifestássemos uma posição clara da nossa bancada. Fizemos tudo para apressar

a votação desse projeto. Já não tivemos quórum na semana passada, quando ele

poderia ter sido votado em 2º turno, porque faz parte da estratégia do governo atrasar

o projeto para economizar alguns centavos e a agonia do fim do choque de gestão

perdurar por mais alguns dias e alguns meses, como querem fazer ao meter a mão

nos R$3.200.000.000,00 do Funpemg para dar uma sobrevida ao governo da falência

do  choque  de  gestão.  Também  faz  parte  dessa  estratégia  governista  aqui  na

Assembleia Legislativa.

Então, presidente, é lamentável, mas é o que temos visto aqui hoje. Temos ainda

um veto na frente e o projeto de professores. Aqui termino dizendo que o governo fez

ainda questão de incluir duas emendas de 2º turno na comissão. Nenhuma das duas

emendas são resultado do que os professores haviam negociado. Uma delas é a que
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acaba com aquilo que chamamos de pé na cova, ou seja, o direito da professora e do

professor de poder ficar esperando a sua aposentadoria fora da sala de aula, depois

de cumprido o tempo, mas faltando a idade. Agora o governo quer tornar obrigatório

que esse tempo seja cumprido na sala de aula. Então, está incluído no projeto algo

que também não foi negociado com os professores.

Consultei os trabalhadores da saúde que estão aqui, e eles me disseram que essa

inclusão  também  não  agrada  aos  servidores  da  saúde.  Então,  no  2º  turno,  para

atrasar  mais  ainda  o  projeto,  deputado  Ulysses  Gomes,  o  governo  inclui  duas

emendas  que  não  são  de  interesse  dos  trabalhadores  da  educação  e  dos

trabalhadores  da  saúde.  Faz  parte  desse  processo  de  atrasar  ainda  mais  o

pagamento dos míseros 5% a uma professora no Estado de Minas Gerais que não

recebe o piso salarial e não pode - é sempre bom lembrar - sequer ter o direito à

alimentação escolar dos alunos. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O presidente (deputado Dinis Pinheiro) - A presidência lamenta profundamente a

despedida de nosso convívio de um ser humano admirável, encantador, que fez parte

de forma significativa da história da Assembleia Legislativa: a servidora Rosângela de

Fátima Ferreira, que trabalhou nesta Casa por mais de 25 anos com muita dedicação,

afinco e lealdade a Minas Gerais. Que ela possa descansar em paz e que seu legado

possa nos inspirar a cumprir a nossa missão aqui de forma cada dia mais exemplar.

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 Ulysses Gomes - Sr. Presidente, ao constatar que não temos quórum,

gostaria de pedir o encerramento, de plano, da reunião, por favor.

O deputado Rômulo Viegas - Sr. Presidente, recomposição de quórum, por favor.
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O presidente -  É regimental.  Solicito  ao secretário  que proceda à chamada dos

deputados para a recomposição de quórum.

O secretário (deputado Célio Moreira) - (- Faz a chamada.)

O presidente - Responderam à chamada 38 deputados. Portanto, há quórum para a

continuação dos trabalhos.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA

A presidência, nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno, determina a

anexação  da  Proposta  de  Ação  Legislativa  nº  1.872/2013  à  Proposta  de  Ação

Legislativa nº 1.990/2013, da Proposta de Ação Legislativa nº 1.883/2013 à Proposta

de Ação Legislativa nº 1.884/2013, da Proposta de Ação Legislativa nº 1.885/2013 à

Proposta  de  Ação  Legislativa  nº  1.906/2013,  da  Proposta  de  Ação  Legislativa  nº

1.889/2013  à  Proposta  de  Ação  Legislativa  nº  1.887/2013,  da  Proposta  de  Ação

Legislativa nº 1.933/2013 à Proposta de Ação Legislativa nº 1.985/2013, da Proposta

de Ação Legislativa nº 1.943/2013 à Proposta de Ação Legislativa nº 1.908/2013, da

Proposta  de  Ação  Legislativa  nº  1.955/2013  à  Proposta  de  Ação  Legislativa  nº

1.925/2013,  da  Proposta  de  Ação  Legislativa  nº  1.966/2013  à  Proposta  de  Ação

Legislativa nº 1.878/2013, da Proposta de Ação Legislativa nº 1.973/2013 à Proposta

de Ação Legislativa nº 1.874/2013 e da Proposta de Ação Legislativa nº 1.976/2013 à

Proposta de Ação Legislativa nº 2.005/2013, por guardarem semelhança entre si.

Mesa da Assembleia, 26 de novembro de 2013.

Dinis Pinheiro, presidente.

Designação de Comissões

- A seguir,  o  presidente designa os membros da Comissão Especial  para Emitir

Parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição nº 63/2013, do deputado Fábio

Cherem e outros, que altera os arts. 159 e 160 da Constituição do Estado, acrescenta

os incisos IV a VIII  ao art. 68 do Ato das Disposições Consitucionais Transitórias,

tornando obrigatória a execução orçamentária dos itens que especifica. Pelo BTR:

efetivos - deputados Duarte Bechir e Dalmo Ribeiro Silva, suplentes - deputado Célio

Moreira e deputada Luzia Ferreira; pelo BAM: efetivo - deputado Rômulo Veneroso,

suplente - deputado Glaycon Franco; pelo BMSC: efetivos - deputados André Quintão

e Vanderlei Miranda, suplentes - deputados Almir Paraca e Tony Carlos. Designo. Às
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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  6.450, 6.458, 6.459,

6.461 e 6.463/2013, da Comissão da Pessoa com Deficiência, 6.451 a 6.454, 6.457,

6.460, 6.462, 6.465, 6.467,  6.469 a 6.477 e 6.479 a 6.482/2013, da Comissão de

Direitos  Humanos,  6.455/2013,  da Comissão de Segurança Pública,  6.456,  6.464,

6.466  e  6.468/2013,  da  Comissão  de  Educação,  e  6.478/2013,  da  Comissão  de

Política Agropecuária. Publique-se para os fins do art. 104 do Regimento Interno.

Questão de Ordem

O  deputado  Rogério  Correia  -  Sr.  Presidente,  solicito  a  V.  Exa.  que  leia  os

requerimentos, uma vez que o Plenário não tem conhecimento do teor deles.

O  presidente  -  Calma,  deputado,  ainda  estamos  na  fase  de  comunicação  da

presidência.

O deputado Rogério Correia -  Sim, gostaria que os requerimentos comunicados

pudessem ser lidos, uma vez que não tivemos conhecimento prévio aqui, no Plenário.

O presidente - São requerimentos de comissão, deputado Rogério Correia.

O deputado Rogério Correia -  O Plenário não tem conhecimento do teor  deles,

portanto solicito a V. Exa. que faça a leitura.

O  presidente  -  São  requerimentos  apreciados  conclusivamente  nas  comissões,

todos já publicados.

O deputado Rogério Correia - Mas, Sr. Presidente, é difícil guardar o número dos

requerimentos. Preciso ter conhecimento do seu conteúdo.

O presidente - Posso repetir os números para V. Exa.

O deputado Rogério Correia - Mas eu preciso saber do conteúdo.

O presidente -  A presidência está tão somente cumprindo o Regimento Interno,

deputado, mais nada.

Leitura de Comunicações

- A seguir,  o  presidente dá ciência ao Plenário das comunicações apresentadas

nesta  reunião  pelas  Comissões  de  Segurança  Pública  (2)  -  aprovação,  na  26ª

Reunião Extraordinária, em 19/11/2013, dos Requerimentos nºs 6.245 a 6.252, 6.283
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a 6.285 e 6.293/2013, do deputado Sargento Rodrigues, 6.263/2013, do deputado

Anselmo José Domingos, 6.282 e 6.297/2013, da deputada Liza Prado, e 6.286 a

6.292/2013,  do deputado Cabo Júlio;  e aprovação,  na 34ª  Reunião Ordinária,  em

26/11/2013,  do  Projeto  de  Lei  nº  4.459/2013,  do  deputado  Inácio  Franco,  e  dos

Requerimentos nºs 6.326 a 6.331, 6.343, 6.344, 6.397 a 6.399/2013, do deputado

Cabo Júlio, e 6.332 a 6.334 e 6.349 a 6.354/2013, do deputado Sargento Rodrigues;

de  Meio  Ambiente  -  aprovação,  na  19ª  Reunião  Ordinária,  em  19/11/2013,  dos

Projetos de Lei nºs 4.503/2013, do deputado Gustavo Valadares, e 4.528/2013, do

deputado  Fabiano  Tolentino,  e  dos  Requerimentos  nºs  6.031  a  6.033/2013,  da

Comissão  de  Participação  Popular,  e  6.109/2013,  do  Deputado  Anselmo  José

Domingos; de Esporte - aprovação, na 24ª Reunião Ordinária, em 19/11/2013, dos

Projetos  de  Lei  nºs  3.668/2012,  do  deputado  Ulysses  Gomes,  4.339/2013,  do

deputado  Sargento  Rodrigues,  4.507/2013,  do  deputado  Mário  Henrique  Caixa,

4.578/2013, do deputado Carlos Pimenta, e 4.579/2013, do deputado Inácio Franco, e

do Requerimento nº 6.104/2013, do deputado Deiró Marra; de Educação - aprovação,

na 19ª Reunião Ordinária,  em 20/11/2013, dos Requerimentos nºs 5.946/2013, da

Comissão  de  Defesa  do  Consumidor,  6.011/2013,  do  deputado  Ulysses  Gomes,

6.258/2013,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  e  6.280/2013,  do  deputado

Ulysses Gomes; da Pessoa com Deficiência - aprovação, na 21ª Reunião Ordinária,

em 21/11/2013, do Requerimento nº 6.294/2013, da deputada Liza Prado; de Política

Agropecuária - aprovação, na 19ª Reunião Ordinária, em 13/11/2013, dos Projetos de

Lei nºs 4.117/2013, do deputado André Quintão, e 4.595/2013, do deputado Paulo

Lamac; e de Transporte - aprovação, na 23ª Reunião Ordinária, em 26/11/2013, dos

Projetos  de Lei  nºs  4.502/2013,  do  deputado Dalmo Ribeiro Silva,  4.511/2013,  do

deputado  Paulo  Lamac,  e  4.512/2013,  do  deputado  Tiago  Ulisses,  e  dos

Requerimentos nºs 6.262/2013, do deputado Anselmo José Domingos, 6.298/2013,

do deputado Bonifácio Mourão, 6.323/2013, do deputado Ivair Nogueira, e 6.339 a

6.341 e 6.395/2013, do deputado Anselmo José Domingos (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
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do Projeto de Lei nº 4.586/2013 (Arquive-se o projeto.).

Questão de Ordem

O deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, qual projeto de lei está sendo lido? É

impossível lembrar todos os projetos de lei e os números deles nesta Casa.

O  presidente  -  Deputado  Rogério  Correia,  a  presidência  não  vai  abdicar  em

momento algum do cumprimento literal do Regimento Interno. Isso é algo que V. Exa.

domina, conhece profundamente, já publicado e republicado e ciente por parte de

todos. A presidência, neste momento, tão somente defere o requerimento. Nada mais

do que isso. Ela age em conformidade com o inciso VIII do art. 232 do Regimento

Interno.

- A seguir, o presidente defere, nos termos do inciso XXI do art. 232 do Regimento

Interno, requerimentos dos deputados Luiz Henrique e Bonifácio Mourão e outros em

que solicitam a convocação de reunião especial para homenagear o Cruzeiro Esporte

Clube pela conquista do tricampeonato brasileiro de futebol, e Arlen Santiago e outros

em que solicitam a convocação de reunião especial para homenagear a Revista Viver

pelos cinco anos de sua fundação.

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.

Questões de Ordem

O deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, a minha questão de ordem é esta:

apresentei requerimentos que são, no meu entendimento, da 1ª Fase da ordem do

dia. É um requerimento importante; solicita  que o projeto de lei  do governador do

Estado  que  extingue  a  Secretaria  Extraordinária  de  Regularização  Fundiária  e  o

Instituto  de  Terras  seja  apreciado  pela  Comissão  de  Política  Agropecuária.  Esse

requerimento já está apresentado. Eu o apresentei na semana passada, se não me

engano. Posso ver a data exata. Não há condição de ele não ser apreciado no dia de

hoje. Ele está na Comissão de Administração Pública, que é a última comissão. Pedi

vista desse projeto para que pudesse dar tempo de o meu requerimento ser colocado

em votação e passar pela Comissão de Política Agropecuária. Explico para V. Exa.

por que é importante ele ir para a Comissão de Política Agropecuária. O projeto de lei
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extingue a Secretaria Extraordinária de Regularização Fundiária e também extinguirá

o Instituto de Terras.  Há uma polêmica em relação a esse projeto na Assembleia

Legislativa.  Tivemos  na  Comissão  de  Justiça  uma  audiência  pública  e,

unanimemente,  o  sindicato  dos  trabalhadores  rurais,  a  Fetaemg  e  a  Fetraf,  que

estavam presentes, solicitaram ao governo que não fizesse a extinção pura e simples

do Instituto de Terras. Eles disseram os vários motivos pelos quais fazem a defesa da

manutenção desse instituto. Nada no governo do Estado tem funcionado direito, mas

é  pior  ficar  sem  o  Iter.  Aí  sim  não  haveria  nem  esperança  de  se  fazer  uma

regularização fundiária, nem projetos de créditos fundiários, nem análise das terras

devolutas do Estado. O governo extinguir o Instituto de Terras é muito útil ao latifúndio

e  às  empresas  agrícolas,  mas  não  é  útil  aos  agricultores  familiares.  Isso  foi

unanimidade na nossa reunião, que foi muito concorrida. Esteve aqui o presidente da

Fetaemg, o Vilson - conhecido de V. Exa., pois foi deputado aqui por alguns meses -,

que inclusive ficou de ter uma conversa com o governador do Estado. Esteve também

o José Leno, coordenador da Fetraf. Eles estão desorientados, para dizer o mínimo,

em relação à extinção de um órgão como o Instituto de Terras, que foi criado a partir

de uma reivindicação dos próprios trabalhadores rurais no governo Itamar Franco.

Pois bem, agora o governo envia um projeto de lei propondo a extinção desse órgão,

do Iter. Esse projeto de lei, Sr. Presidente, tramitou na Comissão de Justiça e está,

agora, na Comissão de Administração Pública. No nosso entendimento - aliás, o que

foi aprovado nessa audiência pública que realizamos -, não seria viável promover a

extinção desse instituto e modificar a agricultura familiar  sem que se fizesse uma

discussão  na  Comissão  de  Política  Agropecuária.  Para  que  V.  Exa.  possa

compreender que não se trata apenas de um instrumento de obstrução, quero dizer

que esta passagem do projeto na Comissão de Política Agropecuária poderá colocar

novas alternativas, por exemplo, criar uma secretaria da agricultura familiar no Estado

ou mesmo colocar o Iter dentro da Secretaria de Agricultura já existente, mas não o

ato de terminar com o Iter. Repito, os agricultores familiares se sentem “apoderados”

de um instituto que eles lutaram para criar. Então, a questão de ordem que faço é

que, no dia de hoje ainda - não sei se no início da 2ª Parte ou no final da 1ª Parte, por

isso pedi questão de ordem antes -, V. Exa. colocasse em votação o requerimento. Se
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não  me  engano,  é  um  requerimento  que  não  pode  ser  deferido  por  V.  Exa.,  é

requerimento que tem de ser votado em Plenário e, se deixarmos para votá-lo apenas

amanhã ou na próxima semana, não teremos chance de apreciá-lo na Comissão de

Política Agropecuária. V. Exa. há de convir que terminar com algo que tem tanto apelo

entre os agricultores familiares sem apreciá-lo na Comissão de Política Agropecuária

não é razoável, presidente. Veja bem, a Comissão de Administração Pública vê sob o

enfoque da administração pública. Agora, sob o enfoque do conteúdo, se o instituto é

importante, se o instituto não é importante, é algo sobre o que a Comissão de Política

Agropecuária tem de dar seu parecer, tem de debater as sugestões, as alternativas.

Eu pediria a V. Exa., de maneira eloquente, que colocasse em debate. Tenho certeza

de que o Plenário desta Casa será favorável, já consultei vários deputados, até da

base do governo, e eles são favoráveis a uma discussão maior dessa questão. O

deputado Luiz Henrique ficou de conversar com o próprio governador do Estado no

intuito de não se extinguir o Iter antes de um debate entre os deputados. Portanto,

peço a V. Exa. que coloque o requerimento, antes que seja tarde, em votação, senão

ele será aprovado amanhã na Comissão de Administração Pública e nós não teremos

a  chance  de  fazer  com  que  ele  seja  apreciado  pela  Comissão  de  Política

Agropecuária. Essa é a questão de ordem.

O presidente - Deputado Rogério Correia, neste momento a solicitação de V. Exa. já

passou da fase, mas nada impede que seja apreciado e votado hoje à noite. Cabe à

presidência  dar  sequência  aos  trabalhos  diante  da  importância  e  do  relevo  das

matérias constantes na pauta.

O deputado  Rogério  Correia  -  Eu  posso insistir  nesse  ponto?  Pedi  questão de

ordem, por isso eu falei antes de V. Exa. passar à 2ª Fase.

O presidente - A presidência compreendeu a preocupação de V. Exa. e continua

compreendendo. Hoje à noite a presidência vai inserir esse requerimento para ser

votado.

O deputado Rogério Correia - Pois não.

O deputado Antônio Genaro - Sr. Presidente, o deputado Rogério Correia teria todo

direito de pedir isso se ele tivesse o direito à inimputabilidade. Ele não é inimputável.

Se ele fosse um índio, teria o direito de perguntar, porque o índio é ignorante sobre a
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nossa  cultura.  Mas  ele  sabe perfeitamente  o  encaminhamento  e  como as  coisas

acontecem. Se ele não fez em tempo, a lei não protege os que dormem.

O deputado Sávio Souza Cruz - O deputado Antônio Genaro traz aqui uma questão

fundamental,  que  é  a  inimputabilidade.  O  deputado  mostrou  que,  se  o  deputado

Rogério Correia fosse um índio, estaria incluído nesse conceito. Mas há de concordar

comigo o deputado Antônio Genaro que o deputado Rogério Correia, se não é um

índio,  um  ímpio  ele  é.  O  deputado  Rogério  Correia,  sendo  um  ímpio,  pode-se

enquadrar na mesma classificação dos silvícolas, dos índios, dos incapazes. E, em

sendo incapaz,  se  enquadraria  no  conceito  de  não  ser  imputável,  não poder  ser

responsabilizado; ser, portanto, inimputável, como disse o deputado Antônio Genaro.

Então  a  minha  questão  de  ordem  é  justamente  nesse  sentido,  se  essa

inimputabilidade  dos  índios  não  se  estende  aos  ímpios.  Se  o  deputado  Rogério

Correia, embora não seja um silvícola, não se enquadra entre os indígenas, poderia

também ser enquadrado como tal. Aí há outra questão. O deputado Paulo Guedes

tem ascendências indígenas e estaria, portanto, enquadrado nesse conceito e apto a

fazer, em nome do deputado Rogério Correia, o questionamento que ao deputado

Rogério Correia não é dado o direito e nem é legítimo fazer. Mas, se ele não pode

fazê-lo, a grande questão é se o deputado Paulo Guedes, até na condição de líder da

Minoria, não poderia acolher a questão do deputado Rogério Correia. E não só em

nome do deputado Rogério Correia, mas em nome de toda a bancada da Minoria, na

pessoa do deputado Paulo Guedes, claramente e sabidamente um descendente de

indígena, que poderia fazer esse questionamento. Então indago se, no entendimento

do  deputado  Antônio  Genaro,  poderia  o  deputado  Paulo  Guedes  fazer  esse

questionamento para  o deputado Rogério Correia e para todos  os  integrantes  do

Bloco Minas sem Censura, que se compõe de 21 deputados - 11 do PT, 8 do PMDB,

2 do PRB -, liderados, num bloco de minoria, pelo deputado indígena Paulo Guedes.

O deputado Paulo Guedes tem claramente descendência indígena. A bisavó materna

do deputado Paulo Guedes era uma índia xacriabá, portanto ele se enquadra... Por

isso  mesmo.  E  queremos  muito  ouvir  as  explicações  e  os  encaminhamentos  do

deputado Antônio Genaro, porque eles serão altamente esclarecedores sobre essa

questão.  Deputado Duarte  Bechir,  é  fundamental  esclarecermos,  de  uma vez por
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todas,  essa questão da inimputabilidade dos  indígenas.  Na condição de xacriabá

descendente,  o  deputado  Paulo  Guedes  fará  esse  questionamento  em  nome do

Bloco Minas sem Censura, para que fiquemos, de uma vez por todas, esclarecidos

quanto a esse palpitante assunto, essa questão que hoje afeta esta Casa de forma

grave, que é a possibilidade dos descendentes de indígenas aqui apresentarem, sem

riscos  de  imputabilidade,  os  questionamentos  atinentes  ao  processo  legislativo.

Então, em nome dessa sábia consideração do deputado Antônio Genaro, levamos à

consideração do deputado Dinis Pinheiro, presidente da Casa, a questão de ser o

deputado Paulo Guedes praticamente um índio xacriabá e ter, assim, a possibilidade

de fazer esse questionamento.

Discussão e Votação de Proposições

O presidente - Votação, em turno único, do Veto Parcial à Proposição de Lei nº

21.845,  que dispõe sobre as políticas  florestal  e  de proteção à biodiversidade no

Estado. A Comissão Especial opina pela manutenção do veto ao § 3º do art. 12 e aos

§§ 1º e 2º do art. 123 e pela rejeição do veto ao art. 125. Vem à Mesa requerimento

do deputado Sávio Souza Cruz em que solicita o adiamento da votação do veto. A

presidência deixa de receber o requerimento, de conformidade com o inciso II do art.

173 do Regimento Interno. Vem à Mesa requerimento do deputado Sávio Souza Cruz

em que solicita a votação destacada do veto ao § 1º do art. 123 da Proposição de Lei

nº 21.845. A presidência defere o requerimento, de conformidade com o inciso XXII do

art.  232  do  Regimento  Interno.  Com  a  palavra,  para  encaminhar  a  votação,  o

deputado Paulo Guedes.

O deputado Paulo Guedes* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados,

aproveito aqui também para cumprimentar todos os mineiros, especialmente os que

estão mais atentos à questão do novo Código Florestal e do veto que o governador

fez à Emenda nº 24, assunto que interessa diretamente aos municípios que fizeram o

sacrifício pela preservação em Minas Gerais e estão localizados no Norte de Minas e

no Vale do Jequitinhonha.

Sr. Presidente, venho a esta tribuna, mais uma vez, encaminhar pela derrubada do

veto do governador. Aqui explico com muita propriedade os motivos que me trazem

aqui para pedir a cada deputada e deputado desta Casa a derrubada desse veto.
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A  derrubada  desse  veto  é  a  manutenção  da  deliberação  e  da  vontade  dos

parlamentares  desta  Casa.  Na  votação  do  Código  Florestal,  acompanhando  um

acordo de líderes desta Casa, consultado o deputado Luiz Henrique, o governador, os

deputados Bonifácio Mourão e Duilio de Castro e o secretário de Meio Ambiente e

depois  de  longa  discussão e  várias  tratativas,  o  governo sinalizou  para  o  acordo

nessa votação do novo Código  Florestal  com a aprovação da Emenda nº 24,  de

minha autoria, que redistribui, de forma justa, o ICMS Ecológico em Minas Gerais.

Assim  foi  feito  o  acordo  nesta  Casa.  Um  acordo  respaldado  pelos  deputados

Lafayette  de  Andrada,  líder  da  Maioria;  Bonifácio  Mourão,  líder  do  governo;  Dinis

Pinheiro, presidente desta Casa; pelos demais líderes desta Casa e pelos líderes e

vice-líderes do governo.

Depois de tudo isso, de o nosso bloco fazer esse acordo e aceitar votar o Código

Florestal, o governo, mais uma vez, falta com sua palavra para com o Parlamento e

principalmente as regiões mais carentes de Minas Gerais.

Não podemos, deputado Carlos Pimenta, aceitar  calados que,  mais uma vez,  o

Norte do Estado e o Vale do Jequitinhonha sejam passados para trás. É inadmissível,

deputado Tadeuzinho e deputada Ana Maria, que o Norte de Minas, que tem quase

90% dos parques do Estado, 56% de cobertura vegetal, com o berçário do Rio São

Francisco em Januária, a APA do Rio Pandeiros, o Parque do Peruaçu, um dos mais

bonitos do Brasil; Januária, com todas estas riquezas naturais, com quase 500.000ha

de  parques;  e  também  Bonito  de  Minas,  com  400.000ha  de  parques,  recebam

somente R$3.000,00 mensais de ICMS Ecológico, deputado Dinis Pinheiro. Enquanto

Belo Horizonte,  com cento e poucos hectares de parques, recebe R$50.000,00 e

Confins, que nem parque tem, tem somente uma Área de Preservação Ambiental -

APA -,  recebe por  essa pequena,  irrisória  área R$38.000,00.  E os  500.000ha de

Januária  não  valem  nada.  Onde  estão  os  critérios?  Então,  fica  aqui  este

questionamento  para  os  órgãos  ambientais  e  os  funcionários  da  Secretaria  de

Fazenda.

Quem criou esses critérios absurdos, deputado Carlos Pimenta, em que uma árvore

que nasce em Belo  Horizonte,  em Confins,  na  região do Rio  Doce,  no  Triângulo

Mineiro,  no  Sul  de  Minas  vale,  Pompílio,  10  mil  árvores  que  nascem  em  nossa
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região? Sei que você é um deputado do Sul de Minas, mas tenho certeza de que há

de concordar comigo que uma árvore que nasce em Alfenas deveria ter o mesmo

valor de uma árvore que nasce em Januária ou em São João das Missões. E vamos

ter de engolir isso calados?

Quero  pedir  aos  meus  companheiros  da  bancada  do  Norte  de  Minas  que  se

pronunciem também sobre esse absurdo que está acontecendo com a nossa região.

Não podemos ficar calados, não podemos admitir que as injustiças cometidas pela

distribuição do ICMS em Minas Gerais continuem acontecendo. Ou temos estados

diversos? Ou Minas não é uma só?

Nos  discursos  dos  antigos  políticos,  eles  diziam,  deputado  Luiz  Henrique,  que

Minas  era  a  caixa-d'água  do  País,  que  Minas  era  a  caixa  de  marchas  do  País.

Deputado Sávio  Souza Cruz,  preste atenção aqui:  se Minas Gerais  é  a caixa de

marchas do País, cheguei à triste conclusão de que, na cabeça de quem governa

este Estado, o Vale do Jequitinhonha é o ponto morto, e o Norte de Minas, a marcha

a ré. Mas não podemos aceitar isso. É um absurdo o que fazem com o povo que

nasce no Norte do Estado e no Jequitinhonha. Não podemos aceitar o rótulo de que

somos uma região menor, uma região que tem de ser tratada com desprezo.

Pelo contrário, estamos vivendo um momento em que o País pensa diferente e os

governantes em Brasília  pensam diferente.  O  ex-presidente Lula deu exemplo de

como tratar os estados e suas diferenças de forma distinta, de criar  as cotas, de

governar com responsabilidade social e de priorizar os que mais precisam, mas, aqui

em Minas, é justamente o contrário.  Num momento tão importante como esse, da

votação  do  novo  Código  Florestal  do  Estado,  não  mexemos  em  quase  nada.

Mexemos em menos de 0,2% da arrecadação deste estado. Não estamos tirando

nada de ninguém. Só estamos querendo o que é de direito do Norte do Estado e o

que  é  de  direito  do  Vale  do  Jequitinhonha.  Não  podemos  pagar  o  pato  pelo

desenvolvimento das outras regiões.

O Triângulo desmatou 99% de suas matas. O emprego lá está pleno, assim como a

produção de álcool,  de  açúcar  e  de riquezas,  mas o  que sobra para o  Norte do

Estado e o Vale do Jequitinhonha são os ônibus, Sávio Souza Cruz, que pegam os

trabalhadores,  deixam  lá  as  viúvas  de  maridos  vivos  e  os  levam  do  Norte  e  do
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Jequitinhonha para cortar cana no Triângulo Mineiro e colher café no Sul de Minas.

Não é isso que queremos para nosso povo. Queremos ter direito à arrecadação do

ICMS pelo que preservamos.

Se a preservação do Norte não vale nada, começaremos a fazer uma revolução. Já

que os parques de lá não valem nada, iremos fazê-los produzir. Não podemos aceitar

a  palavra  dos  órgãos  ambientais,  do  governo  do  Estado,  da  irresponsável

recomendação  dos  técnicos,  burocráticos  e  irresponsáveis,  da  Secretaria  de

Fazenda, e ainda do governador de Minas, ao acolherem argumentos furados para

continuar perseguindo o Norte de Minas e o Vale do Jequitinhonha. Não podemos

aceitar tal humilhação, Sávio.

Quero contar com a compreensão, o apoio, a coragem e a determinação de cada

parlamentar desta Casa, pois palavra tem de ter validade. Aos líderes do governo,

quero dizer que honrem o compromisso, que honrem a palavra e que sejam justos

com o que é acordado nesta Casa ou a palavra desses líderes não valerá mais nada.

Se  não  valer  mais  nada,  é  melhor  fechar  o  Parlamento.  Fechem  o  Parlamento!

Governem por decreto, mas não podemos aceitar tal humilhação, como vêm fazendo

com a região, com o Norte e com os acordos que são construídos neste Parlamento e

que não estão sendo cumpridos. Nenhum, até agora, foi cumprido.

Quero encerrar, Sr. Presidente, deixando a indignação deste matuto que não aceita

que sua região seja passada para trás. Isso não tem cabimento. Não entra nesta

cabeça que  um  município  que tem  400.000ha de parques,  como o  Peruaçu e  o

berçário  do  Rio  São  Francisco,  receba  R$3.000,00  de  ICMS  Ecológico,  e  uma

pequena área de 100ha em Confins receba quarenta e tantos mil reais. Isso não entra

na minha cabeça, não entra na cabeça de nenhum norte-mineiro, muito menos de

nenhum ser  humano do Vale  do Jequitinhonha.  Não podemos aceitar  isso.  Muito

obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O presidente - Com a palavra, o deputado Paulo Lamac.

O deputado Paulo Lamac* - Muito boa tarde, Sr. Presidente e nobres deputados.

Quero  saudar  a  todos  os  mineiros  e  mineiras  que  nos  acompanham  pela  TV

Assembleia e pela internet. Sr. Presidente, vou me abster de aprofundar nas questões



1931
____________________________________________________________________________

abordadas  pelo  deputado Paulo  Guedes,  uma vez que sua defesa apaixonada  e

contundente expressou toda relevância e toda importância de sua região na temática

abordada por ele. Entretanto, não poderia deixar de pontuar a relevância que demos

aos dois demais vetos apresentados pelo governador do Estado, que dizem respeito

especificamente à preservação das veredas, que consideramos bastante importante e

devemos, de fato, valorizar.

O veto do governador vem exatamente no sentido de impedir que percamos essa

riqueza natural característica do nosso estado, as veredas, e também as áreas de

importância biológica que precisamos preservar.

Sr. Presidente, gostaria de fazer essa defesa, relacionando a temática do código

florestal  com  outro  trabalho  que  estamos  acompanhando  na  Casa  Legislativa  de

todos os mineiros. É inclusive uma área a que o nosso presidente tem dado bastante

importância no seu trabalho. Trata-se da relação do código florestal com o trabalho

sobre  mobilidade urbana que realizamos nesta  Casa.  Algo  que tem me chamado

muito a atenção nessa caminhada da mobilidade urbana é o aumento da população

urbana em nosso estado.  É indiscutível  que o êxodo rural  acaba contribuindo de

maneira  decisiva  para  que  as  cidades,  cada  vez  mais  numerosas  e  com  uma

estrutura  cada  vez  mais  complexa,  transformando-se  em  uma  verdadeira  malha

urbana, tenham grande dificuldade de acolher essas pessoas com qualidade de vida.

Quando discutimos o código florestal, também estamos dizendo como lidar com a

natureza em nosso estado e a valorização que devemos ter  pelo  cidadão e pelo

homem radicado na região rural. Essa é uma grande preocupação que nos motiva

hoje, e tenho discutido profundamente a problemática da mobilidade urbana, que tem

nos remetido inexoravelmente à condição das pessoas que vivem no campo. Esse

código  florestal,  não apenas  este aprovado por  esta Casa mas o código  florestal

nacional,  tem  impacto  direto  na  atividade  do  cidadão  que  está  no  campo.

Entendemos  que  parte  da  solução  do  problema  urbano  passa  pela  criação  de

condições adequadas para que as pessoas possam viver no campo. Não apenas o

cidadão que já vive lá, mas principalmente o jovem que é filho do agricultor, quem

vive  do  agronegócio  e  da  agricultura  familiar,  por  cuja  cabeça  não  passa  a

permanência na sua região.
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Essa,  sem  dúvida,  é  uma  questão  que  deve  motivar  todos  nós,  porque  a

perspectiva  para  as  próximas  décadas  é  de  um  aumento  cada  vez  maior  do

percentual de brasileiros concentrados nas grandes cidades. Precisamos promover,

se não o contrafluxo, a reversão desse movimento, desse novo grande movimento de

evasão do cidadão que mora no interior do Estado ou no campo para as cidades de

médio  porte,  pelo  menos  estancá-lo.  E  quando  discutimos  o  código  florestal,

precisamos considerar a preservação das áreas de importância biológica. Isso é de

fundamental importância para o nosso estado e para o Brasil. Precisamos dar toda a

garantia e proteção, sem dúvida nenhuma devemos preservar as nossas veredas,

mas toda essa discussão cai por terra se não pensarmos também nas condições para

a fixação do homem do campo na sua própria região. Os homens e as mulheres,

como aqui bem lembrou a deputada Liza Prado.

Deputada Liza Prado, tenho de fazer justiça à lembrança de V. Exa., porque são as

mulheres do campo que muitas vezes têm as jornadas mais penosas e completas,

porque além de ajudar e ser o esteio das famílias, trabalhando na plantação e no

cultivo, frequentemente precisam levar os filhos para o trabalho na lavoura.

Indiscutivelmente  fica  nossa  homenagem  à  deputada  Liza  Prado  e  a  todas  as

mulheres do campo, que, inclusive, foram homenageadas na Semana do Fazendeiro

em Viçosa.

Estamos falando aqui sobre o veto ao Código Florestal e fazendo uma relação com

as  pessoas  que  vivem  no  campo,  que  são  diretamente  impactadas.  Estamos

pensando não apenas  na preservação ambiental,  mas também nos efeitos  dessa

legislação, para verificarmos de que forma ela causará impactos na vida das pessoas

que estão envolvidas nessa questão. Se discutimos a preservação, temos de discutir

também a forma de vida das pessoas, com responsabilidade, impedindo que elas

venham para os centros urbanos, que hoje já estão um caos.

O Fórum Técnico Mobilidade Urbana - Construindo Cidades Inteligentes, promovido

por  esta  Casa,  por  determinação  do  deputado  Dinis  Pinheiro,  demonstrou  uma

profunda,  uma  imensa  complexidade  na  teia  urbana,  nas  relações  urbanas.

Certamente, um diploma legal como esse não poderá fortalecer ainda mais esse fluxo

migratório que se potencializou com o aumento da capacidade econômica.
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Falava-se aqui - o tema foi ensejado pela deputada Liza Prado - sobre a mulher do

campo. Em Viçosa, este ano, na tradicional Semana do Fazendeiro, organizada pela

universidade federal daquela cidade, foi feita uma grande homenagem à mulher do

campo,  que  foi  exatamente  o  grande  foco  da  realização  desse  evento,  por  toda

relevância, por toda contribuição social que ela dá não apenas para Minas Gerais

mas também para todo o País. No Brasil, essa é uma realidade. As mulheres que

estão no campo, assim como muitas outras mulheres, às vezes têm jornada dupla. A

mulher do campo tem uma jornada muito pesada e dá uma contribuição inestimável

para todos nós, que vivemos na cidade e que vivemos da produção do campo.

Lembro-lhes que a agricultura familiar produz a maior parte dos produtos de que

nós, brasileiros, nos alimentamos. A agroindústria tem uma importância significativa

no que diz  respeito  à  exportação especialmente  de  soja,  mas também de outras

commodities. O alimento servido no prato dos brasileiros todos os dias é produzido,

sim, pela agricultura familiar, que representa aproximadamente 80% de tudo o que é

consumido pelos brasileiros. Essa população dialoga diretamente com os impactos

promovidos pelo Código Florestal.

Eu gostaria de manifestar, com toda tranquilidade, que, no que diz respeito ao veto

das  veredas,  não  há  dúvida  de  que  ele  é  adequado,  do  ponto  de  vista  da

preservação. Entendemos, portanto, que esse veto do governador deve ser mantido.

Precisamos valorizar  a riqueza ambiental,  especialmente as  áreas de importância

biológica de que ainda dispomos no nosso estado, no que diz respeito à fauna e à

flora. Nada disso pode sobrepor-se à importância do ser humano e dessas pessoas

que  estão  no  campo,  que  convivem  diariamente  com  toda  dificuldade,  com  toda

burocracia imposta pelo aparato público. Essas pessoas produzem alimentação para

todos nós. Mas, muitas  vezes, elas têm imensas dificuldades para garantir  que o

alimento seja produzido com qualidade para atender a todos os brasileiros.

Sr.  presidente,  gostaria  de  deixar  essa  modesta  contribuição  para  o  debate,

manifestando nosso posicionamento pela manutenção do veto, no que diz respeito às

veredas e às áreas de importância biológica.

* - Sem revisão do orador.

O presidente - Com a palavra, o deputado Pompílio Canavez.
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O deputado Pompílio Canavez - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, também

venho encaminhar favoravelmente à manutenção do veto. Só temos de concordar

com  todos  os  argumentos  que  foram  apresentados  pelo  deputado  Paulo  Lamac

relativamente  à  preocupação  que  o  governo  do  Estado  está  tendo  com  o  meio

ambiente.  Realmente  essa  preocupação  é  também  de  todos  nós.  Então,  venho

manifestar nossa opinião favorável à manutenção dos vetos.

Hoje,  mais  cedo,  durante  o  pinga-fogo,  utilizei  a  tribuna  para  falar  de  uma

preocupação muito forte de vários parlamentares, especialmente dos membros da

Comissão Extraordinária das Águas, a respeito do Projeto de Lei nº 4.440, que altera

os recursos do Fhidro. Durante minha fala na tribuna livre, no pinga-fogo, pedi aos

parlamentares que não concordam com essa alteração que o governo do Estado quer

fazer nos recursos do Fhidro que apelem à sensibilidade do governador, ao Sistema

de Meio Ambiente - Sisema -, à Secretaria de Meio Ambiente e até à área econômica

do governo do Estado, que deve ter elaborado esse projeto de lei. Agora venho fazer

o  mesmo apelo.  A mesma preocupação  que  está  consubstanciada  nos  vetos  do

governo  do  Estado,  do  governador,  que  também  esteja  presente  na  questão  da

alteração dos recursos do Fhidro.

Ora,  se  há  aqui  uma preocupação  real,  e  nós,  do  Bloco  Minas  sem  Censura,

estamos  concordando  com  a  manutenção  desses  vetos  porque  há  neles  uma

preocupação  com  as  causas  ambientais  do  Estado  relativas  ao  código  florestal,

também é preciso ter a mesma preocupação com o Fhidro, que já está vencido há

muito  tempo,  que  já  foi  objeto  de  várias  audiências  públicas.  Muitas  vezes  nos

reunimos. A Comissão Extraordinária das Águas, de que sou membro, presidida pelo

deputado Almir Paraca, foi criada com a concordância de todos os membros desta

Casa,  especialmente  com  a  do  nosso  presidente,  deputado  Dinis  Pinheiro.  Essa

comissão  tem  feito  um  trabalho  importante  em  todo  o  Estado,  visitando  várias

regiões. Visitamos várias bacias, vários rios em muitas regiões do Estado. Estamos

muito preocupados com isso, porque o que se pretende com o Projeto de Lei nº 4.440

é retirar do Fhidro os recursos provenientes dos royalties pelas áreas inundadas por

hidrelétricas em Minas Gerais.

O fundo ambiental, o Fhidro, que é o responsável pelos recursos para o custeio de
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comitês  de  bacia,  para  o  custeio  de  atividades  de  preservação  ambiental  e  de

estudos ambientais, recebe 50% dos recursos que o governo do Estado recebe do

Sistema Eletrobras, em forma de  royalties,  por áreas inundadas no Estado. Nosso

estado é o que possui mais hidrelétricas. São mais de 150 municípios com áreas

inundadas em Minas Gerais. Esses 50% que o Fhidro recebe são fundamentais para

que tenhamos uma política ambiental que dê conta, se não de recuperar, pelo menos

de começar a recuperação dos nossos rios, das nossas águas.

A redação do Projeto de Lei nº 4.440 propõe que o Estado receba 50%. Que seja

retirada a expressão “receberá 50% dos  royalties por área inundada”,  passando a

receber apenas uma cota. Que cota seria essa? Pode ser 0,01%. Se hoje já é difícil

ter uma política de enfrentamento da situação calamitosa a que chegaram os nossos

rios, imaginem se o Fhidro acabar. Aliás, já deveria ter chegado a esta Casa uma

mensagem do governador do Estado propondo um novo Fhidro. Estamos esperando

por isso desde dezembro do ano passado, mas até hoje nada chegou. A maioria dos

parlamentares,  se  não  todos,  estão  preocupados  com  a  preservação  do  meio

ambiente, especialmente dos nossos rios e lagos. Esse atraso no envio da proposta

nos preocupa cada vez mais.

No dia 4 de dezembro do ano passado, fizemos uma audiência com a participação

dos  36 comitês  de  bacia  do  Estado.  Minas  é  o  Estado  com o  maior  número  de

comitês  no  Brasil.  Todos  foram  unânimes  em  relatar  a  sua  preocupação.  Há

verdadeira angústia em relação ao tratamento dos recursos hídricos. Essa mesma

preocupação levou o governador  a opor  esses vetos.  Quero fazer  um apelo:  que

esteja presente também para retirar esse verdadeiro atentado ao meio ambiente e às

águas de Minas Gerais.

Como já disse, estive ontem na Agência Nacional das Águas - ANA -, em Brasília,

conversando com os seus diretores sobre a nossa preocupação com os rios federais.

Se o governo estadual quer realmente manter esse atentado contra o meio ambiente

e os rios, que a ANA tome alguma medida para evitá-lo. Depois de amanhã, quinta-

feira, às 9h30min, teremos uma audiência pública na Comissão Extraordinária das

Águas para debater  esse perigo que as nossas águas estão correndo.  De fato, é

estarrecedor  não termos uma política de proteção ao meio ambiente que seja no
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mínimo razoável. E acabar com o Fhidro, como está sendo proposto pelo governo do

Estado, é inaceitável, é lamentável. Não podemos concordar com isso.

Sugeri ao público que nos acompanha pela TV Assembleia e nos ouve pela Rádio

Assembleia que cobre dos parlamentares. Nós também devemos cobrar dos colegas

deputados e deputadas que se lembrem dos rios das suas cidades, aldeias e regiões.

Se esse Projeto de Lei nº 4.440 for aprovado da forma como está, seremos cobrados

por isso. O nosso estado já vive uma situação lamentável em relação aos rios, e essa

situação ainda ficará pior.

Sabemos que o governo tem graves dificuldades. Já aprovamos grandes recursos

em forma de empréstimo, mas, em nome de uma dificuldade financeira que pode ser

resolvida de outra forma, ele não pode acabar com o sistema de meio ambiente no

Estado.  Lembro-me  das  palavras  do  promotor  que  esteve  presente  numa  das

audiências da Comissão Extraordinária das Águas.  Para ele,  parece que existe  a

intenção de acabar  com as políticas de proteção dos recursos hídricos em Minas

Gerais.

Sr.  Presidente,  quero  mais  uma  vez  manifestar  a  nossa  posição  favorável  à

manutenção dos vetos. Obrigado.

* - Sem revisão do orador.

Questão de Ordem

O deputado Sávio Souza Cruz - Sr. Presidente, o entendimento deste deputado e

do Bloco Minas  sem Censura  é  o  de  que estamos encaminhando um pedido  de

votação destacada de um dispositivo vetado pelo governador Antonio Anastasia. Se

estamos  encaminhando  destaque  de  um  dispositivo  vetado  já  no  processo  de

votação, o nosso entendimento é que o quórum necessário para que prossiga esse

encaminhamento  é  o  mesmo do processo  de votação,  ou  seja,  39  deputados.  É

claramente  visível  no  Plenário  a  inexistência  desses  39  deputados,  mínimo

necessário para o processo de votação. Então, formulamos a questão de ordem à

Mesa, na presença do nosso augusto presidente Dinis Pinheiro - inclusive, queremos

registrar aqui e comemorar a presença dele hoje em todos os trabalhos legislativos.

Sua  presença  é  altamente  ordenadora  na  condução  dos  trabalhos  e  parece-me

absolutamente  indispensável.  Até  queria  fazer  um  apelo  para  que  a  presidência
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pudesse estar  presente com mais  frequência para que tenhamos um trabalho tão

proveitoso, com tanto regimento como tem sido o de hoje, tanto pela manhã, numa

audiência pública muito importante requerida pelo deputado Célio Moreira, presidente

da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável,  como à tarde. O

deputado Célio Moreira requereu que fizéssemos essa audiência para discutir com

toda  a  sociedade,  organismos,  ONGs  e  associações  que  se  preocupam  com  a

questão animal em Minas Gerais, com o objetivo de que possamos evoluir para dotar

o Estado de Minas Gerais, o mais breve possível, de um código de defesa do animal.

Esse código vai poder englobar - e o deputado Célio Moreira conduziu os trabalhos

com aquela maestria que lhe é peculiar  - todos os projetos que hoje tramitam em

número superior  a duas dezenas,  com quase uma dezena de autores.  Entre eles

destaco o próprio deputado Célio Moreira, o deputado Fred Costa, o deputado Dalmo

Ribeiro  Silva  e  mesmo  o  Sávio  Souza  Cruz,  este  deputado.  O  deputado  Fábio

Cherem  também  tem  um  projeto  que  versa  sobre  a  proteção  animal.  V.  Exa.,

deputado Dinis Pinheiro, teve o tirocínio, a visão de estadista de comparecer neste

plenário pela manhã, abrindo os trabalhos e participando pelo menos do início das

discussões desse palpitante tema. Então, aproveito a oportunidade desta questão de

ordem, Sr. Presidente - inclusive, tive a ocasião de formulá-la durante uma votação,

salvo engano, na semana passada, e houve um questionamento que não ficou bem

respondido, porque, naquele momento, havia em Plenário 36 deputados. Lembro-me

bem  disso.  No  entanto,  deputado  Bonifácio  Mourão,  a  assessoria  lembrou  ao

deputado - se não me engano, ao deputado Hely Tarqüínio, que presidia os trabalhos

- que havia também deputados trabalhando em comissão e que esses deputados são

contados para efeito de quórum. Naquele momento o registro foi da presença em

comissões.  Confesso  que  não  me  lembro  qual  comissão  era,  mas  havia  seis

deputados  trabalhando  naquele  momento  em  comissões.  Esses  seis  deputados,

somados aos 36 que estavam presentes em Plenário naquele momento, totalizavam

42  deputados.  Portanto,  um  quórum  superior  aos  39  que  são  exigidos  para  o

processo de votação. Então, como havia 42 deputados, a minha questão ficou um

pouco prejudicada porque a presidência se desobrigou de esclarecer a questão do

quórum  no  processo  de  votação,  incluído  aí  o  encaminhamento  do  destaque  do
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dispositivo: se prevalece o mínimo de 26, que é aquele para manter aberta a reunião,

ou se é mesmo o quórum qualificado de 39 deputados, que é o demandado para os

processos de votação. Agora a presidência tem a chance, justamente com o titular da

Casa para presidir os trabalhos, de esclarecer essa questão, que é recorrente nos

trabalhos da Assembleia. Formulo, assim, esta questão de ordem ao presidente Dinis

Pinheiro.

O  presidente  -  Deputado  Sávio  Souza  Cruz,  em  relação  à  interpretação  do

Regimento,  prefiro  ficar  com  V.  Exa.,  sempre  primoroso  e  cuja  presença  se  faz

necessária entre nós. Sobre a visão de V. Exa., a presidência haverá de discordar,

por  verificar,  de  plano,  a  existência  de  número  regimental  para  votação.  Com  a

palavra, para encaminhar a votação, o deputado Ulysses Gomes.

O  deputado  Ulysses  Gomes*  -  Sr.  Presidente,  nobres  deputadas  e  deputados,

estamos discutindo aqui o veto parcial do Projeto de Lei nº 21.845, que dispõe sobre

as políticas florestal e de proteção à biodiversidade no Estado. Tivemos oportunidade

de  participar  e  promovemos  em  Baependi  um  debate  pela  nossa  Comissão  de

Fiscalização Financeira e Orçamentária. Foi uma importante audiência pública sobre

a Serra do Papagaio. Naquele momento, percebemos a grande importância desses

parques que estão sendo delimitados pelo governo e a importância desse debate

junto à comunidade diretamente afetada - no caso específico, a nossa região do Sul

de  Minas.  Estamos  falando  de  Baependi,  Caxambu,  Itamonte,  São  Lourenço,

Itanhandu, cidades em que prevalece a região que está sendo delimitada por esse

parque. É um debate que cada vez mais merece ser aprofundado.

Quero registrar aqui a importância do apoio da Secretaria de Meio Ambiente, em

especial  do nosso secretário,  que foi  atencioso às demandas para aprofundarmos

aquele debate.

Quando discutimos aqui a política florestal, o Código Florestal do Estado, vamos a

fundo  nessa  questão.  Está  chegando  aqui  o  deputado  Romel  Anízio,  nosso

companheiro,  relator  do  projeto  que  deu  espaço  para  que  a  comissão  fosse  ao

município para debater.  Teremos ainda esse debate junto com o deputado Duarte

Bechir  em Itamonte  para aprofundar  ainda mais essa discussão em nossa região

sobre a delimitação desses parques.
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Quando  o  governador  apresenta  esses  vetos,  é  fundamental  ressaltarmos

exatamente a importância da delimitação desses parques e a manutenção desses

vetos para termos algumas garantias fundamentais com relação à política ambiental

em nossa região.

Quero registrar,  Sr.  Presidente,  uma questão fundamental  para a elaboração da

política ambiental para, de fato, garantirmos a participação da sociedade civil nesse

processo da discussão nesse caso específico. Há algo que me preocupa muito.

O deputado que me antecedeu, o companheiro Pompílio Canavez, foi muito feliz ao

trazer para este debate o problema dos recursos do Fhidro. Exatamente para cobrir o

rombo  do  caixa,  o  governo  está  retirando  recursos  fundamentais  nas  áreas  dos

comitês de bacias, Sr. Presidente. E é impossível aceitarmos uma situação dessa,

quando o governo revoga, por meio do Projeto de Lei no 4.440, a chamada reforma

administrativa,  as  vinculações  de  recursos  aprovados  anteriormente  de  frutos  de

mobilização de vários militantes dessa área e de ambientalistas. O governo revoga,

no art. 18 da Lei nº 12.581/97 - que retira recursos de compensação financeira para a

utilização de recursos do Fhidro da Secretaria de Meio Ambiente, sem apontar onde

serão  utilizados  esses  recursos  -,  que  diz  assim:  ”Os  recursos  provenientes  da

compensação financeira para utilização de recursos hídricos atribuídos aos Estados,

de  acordo  com  a  Lei  Federal  nº  7.990,  de  28/12/1989,  serão  consignados  no

orçamento da Semad e de entidades vinculadas e aplicados conforme dispuser a Lei

do Orçamento do Estado”.

Hoje, Sr. Presidente, 50% dos recursos da compensação financeira dessas áreas

inundadas por reservatórios para geração de energia elétrica são alocados no Fhidro,

que é o Fundo de Recuperação, Proteção e Desenvolvimento Sustentável das Bacias

Hidrográficas do Estado de Minas Gerais. A alteração proposta diz que parcela será

alocada, sem estabelecer o quanto pode ser no caso de 1%.

O art. 71 da lei diz o seguinte: “O inciso VII, do art. 3º da Lei nº 15.970, de 2005

passa a vigorar com a seguinte redação: São recursos do Fhidro: parcela da costa

destinada ao Estado a título de compensação financeira por áreas inundadas por

reservatórios para geração de energia elétrica, conforme o disposto nas Leis Federais

nº 7.990, de 28/12/1989, e nº 8.001, de 13/2/1995”. O dispositivo anterior dizia 50%
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da cota destinada ao Estado, a título de compensação financeira por áreas inundadas

por reservatórios para geração de energia elétrica, conforme o disposto nas Leis nºs

7.990, de 1989 e 8.001, de 1990, e também revogava a vinculação de recursos de

multas e outros à conservação de estradas.

A revogação do parágrafo único, Sr. Presidente, do art.  10º da Lei nº 11.403 de

21/01/94,  que vinculava as receitas  destinadas  a conservação da rede rodoviária,

dizia assim: “Constituem receitas de autarquia: a proveniente de multa contratual, a

proveniente  de  gerenciamento  no  sistema  de  serviço  de  transportes  coletivos,

rodoviários,  intermunicipais  e  metropolitano  de  passageiro  e  de  cargas  e  a

proveniente  de  fiscalização,  administração,  construção  de  rodovias,  projetos  de

supervisão de obras, nos termos do regulamento próprio a ser aprovado em decreto

pelo governador”.

E assim vai, mostrando claramente a mudança terrível que se faz na arrecadação,

na compensação dos recursos do Fhidro e consequentemente mostrando o grande

risco que vamos passar daqui para frente. Isso tudo sem contar que hoje já temos a

dificuldade dos comitês de bacias, que não têm, apesar da previsão orçamentária, os

recursos repassados para o seu funcionamento. A mudança, agora, da composição

desse fundo não somente irá dificultar ainda mais, mas praticamente irá acabar com o

poder de ação concreta. Afinal, se você quer garantir prioridade para uma área atuar,

você tem de garantir a ela recurso no orçamento. E o mínimo que se tem hoje ao

garantirmos a composição do Fhidro está sendo eliminado, está sendo diminuído;

está sendo retirado um direito garantido há anos por ações e movimentos de grandes

militantes e obviamente grandes movimentos ao longo da história nessa área.

Estamos retrocedendo nessa área quando o governo propõe a remodelação da

composição  do  Fhidro,  fazendo  com  que  esses  importantes  órgãos,  os  nossos

comitês de bacia, espalhados por cada canto do Estado, possam de fato atuar, fazer

com que sua composição de militantes que atuam, que conhecem cada canto do

Estado,  a  problemática  dessa  área,  possa  atuar  com  condições  e  deliberar

claramente com aquilo que vêm debatendo.

Hoje  os  recursos  destinados  aos  nossos  comitês  de  bacia  já  não  estão  sendo

transferidos. Quantas vezes tivemos oportunidade de conversar com o secretário de
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Meio Ambiente na secretaria, pedindo, cobrando atenção para que tivéssemos esses

recursos realmente destinados aos comitês de bacia. Hoje, com a revogação, com a

mudança dessa composição do fundo, estamos tendo um problema ainda maior, pois

não vamos ter a situação que estamos tendo, hoje, de uma calamidade a partir de um

recurso que existe e que não está sendo destinado, mas, infelizmente, a eliminação

da  possibilidade  de  um  recurso  que  foi  conquistado  com  tanto  suor  através  da

militância de tantos e tantos guerreiros e guerreiras que acreditam nessa causa.

Então,  Sr.  Presidente,  registre-se  nossa  preocupação  quanto  a  um  importante

órgão, podemos dizer, da administração pública, mas, sobretudo, da sociedade civil,

que se mobiliza e que quer ver prevalecer sua política, suas deliberações através dos

comitês de bacias espalhados por todo o Estado.

Registro aqui a importância do trabalho desses militantes e a preocupação nossa

em relação a essa composição do Fhidro.

* - Sem revisão do orador.

O presidente - Com a palavra, o deputado André Quintão.

O deputado André Quintão - Sr.  Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados,

telespectadores que acompanham a TV Assembleia, esse veto parcial à Proposição

de Lei nº 2.845 trata de três questões diferentes, uma especificamente sobre regras

de distribuição do ICMS Ecológico; outra, sobre as regras de transição que devem

vigorar até que o Copam regulamente e redefina a revisão de áreas prioritárias para a

conservação da biodiversidade para criação de unidades de conservação; uma outra,

ainda, que trata de autorização para intervenção em APPs.

Queria destacar que, quando votamos o projeto de lei do código florestal mineiro,

ocupei esta mesma tribuna para defender duas emendas que havia apresentado ao

projeto  de  lei  desse  código,  exatamente  com  as  duas  preocupações  referentes

principalmente  a  nossas  veredas  e  sobre  um  prazo  para  que  as  unidades  de

conservação fossem apresentadas, definidas e que até lá houvesse regras restritivas

para a ocupação dessas áreas.

Vejam bem, naquele momento a maioria do Plenário, majoritariamente a base do

governo, derrotou essas duas emendas. Prevaleceu o texto que vinha das comissões,

nossas duas emendas não foram acolhidas. O Plenário aprovou, e a matéria foi ao
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governador. Ele, então, assessorado por seus secretários, vetou exatamente aqueles

dois artigos que foram objeto da nossa preocupação.

Então, entendo que nesses momentos a Assembleia Legislativa paga um desgaste

desnecessário. Até fiquei feliz, para falar a verdade, com esses dois vetos específicos

do governador, porque, de fato, nesse caso ele está correto.

Temos de proteger as nossas veredas. Por isso estou aqui. Vou pedir licença aos

deputados  Bonifácio  Mourão,  Lafayette  de  Andrada,  Gustavo  Valadares  e  Duarte

Bechir  para  defender  a  manutenção  do  veto  do  governador.  Peço  licença  para,

nesses dois  casos,  defender  a manutenção do veto.  Um veto está defendendo a

preservação das veredas. O outro é muito claro: há uma espécie de mapa e atlas de

interesse para a biodiversidade para implantação de unidades de conservação. O que

foi aprovado com voto contrário na Assembleia revoga a Lei nº 14.309, de 2002, que

trata  da  proteção  à  biodiversidade.  Da  forma  como  saiu  o  Código  Florestal  da

Assembleia,  teríamos um mapa com áreas de interesse de biodiversidade e com

unidades de conservação. Por outro lado, não teríamos regras que restringissem a

ocupação dessas áreas. Poderíamos chegar a qual situação? Daqui a alguns anos,

quando o Estado fosse implantar unidades de conservação, elas já não estariam mais

conservadas  para  fins  de  proteção  e  interesse  ambiental.  Nesse  caso  estamos

defendendo a manutenção do veto.  No outro,  em relação à distribuição do ICMS

Ecológico, estamos seguindo a orientação do deputado e líder do PT, Paulo Guedes,

para derrubar o veto.

À  luz  dessa  discussão,  gostaria  de  chamar  a  atenção  para  uma  área

importantíssima para a biodiversidade e para a conservação, o Sinclinal Moeda, que

vai  de  Belo  Horizonte  até  a  região  de  Congonhas.  Temos  um  projeto  de  lei

desarquivado. Tive oportunidade de desarquivá-lo no início dessa legislatura. Ele foi

resultado  de  uma comissão  especial  motivada  na  Assembleia  por  um  projeto  de

tombamento da serra apresentado pelo deputado Dalmo Ribeiro Silva. A Assembleia

entendeu juridicamente ser melhor um projeto que regulamentasse a ocupação e os

usos. Essa comissão apresentou o projeto em 2009. O projeto tramitou em 2010 e

não foi aprovado. A pedido de entidades ambientalistas, solicitei o desarquivamento.

Ele foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça e está na Comissão de Meio
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Ambiente  e  Desenvolvimento  Sustentável.  Estamos  solicitando  a  conclusão  do

parecer na Comissão de Meio Ambiente.

Foi  realizada  uma  ampla  reunião  com  entidades  governamentais  e  não

governamentais para buscarmos um ponto de convergência na tramitação visando à

aprovação desse projeto. Há uma solicitação das entidades ambientalistas para que,

até que esse projeto seja aprovado e sancionado, o governo do Estado, por meio dos

seus órgãos ambientais, não autorize e não conceda nenhum licenciamento nessas

áreas. Do contrário, pode acontecer o que o governador está prevendo nesse artigo,

o que motivou seu veto. Se o projeto demorar muito a tramitar, quando for aprovada a

regulamentação, o uso e a ocupação do Sinclinal Moeda, pode haver um nível de

deterioração de nascentes, de vegetação nativa, de solo, talvez até irrecuperável.

Então,  na  discussão  desse  veto,  aproveito  exatamente  para  podermos,  até  o

primeiro  trimestre  de  2014  -  conforme  temos  o  compromisso  do  presidente  da

Assembleia,  deputado  Dinis  Pinheiro,  e  do  presidente  da  Comissão  de  Meio

Ambiente,  deputado  Célio  Moreira  -,  votar  o  projeto  de  lei  que  regulamenta  uso,

ocupação, preservação do Sinclinal Moeda. Trata-se de uma área muito importante

para o microclima da região metropolitana, para o abastecimento humano de água na

região metropolitana, para o ecoturismo, para toda essa região próxima ao Vetor Sul

de  Belo  Horizonte.  Espero  que  esses  dois  vetos  que  buscam  maior  proteção às

veredas  e  regras  de  proteção  mais  explícitas  referentes  às  áreas  de  interesse

biológico, da diversidade biológica, e que constam na futura implantação de unidades

de conservação sejam mantidos pelo conjunto dos deputados.

Quero registrar que esse debate foi feito aqui, na votação do código florestal, e que

eu  havia  apresentado  essas  duas  emendas.  A Casa  é  democrática,  mas  nesse

momento o governador vetou, e estamos aqui  para encaminhar a manutenção do

veto. Muito obrigado.

O presidente - Com a palavra, o deputado Vanderlei Miranda.

O deputado Vanderlei Miranda* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas,

senhores e senhoras profissionais da imprensa, senhores e senhoras que, através da

TV Assembleia,  acompanham os trabalhos desta Casa,  espalhados aí pela nossa

querida Minas Gerais.
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Dando sequência ao encaminhamento dos vetos em questão, Sr. Presidente, digo

que, enquanto eu ouvia alguns colegas fazendo a defesa da manutenção dos vetos,

ou parcialmente dos vetos, eu analisava enquanto acompanhava cada fala. Daí eu

me  lembrava  de  que,  certa  ocasião,  maior  autoridade  da  Inglaterra  na  época,

Margaret  Thatcher,  veio ao Brasil  para uma conferência,  em que se discutiam as

prioridades para um povo e para uma nação. Lembro que alguém citou a ela que uma

das  grandes  prioridades  -  se  é  que  existe  grande  prioridade,  se  é  prioridade  é

prioridade, independentemente do tamanho - para um povo, para uma nação era o

petróleo. A discussão, há quase 30 anos, tinha por foco essa questão.

E ela falou algo de que nunca mais me esqueci. Ela disse: “Estratégico para uma

nação é comida. Não adianta uma nação ter petróleo, ter carros de altíssimo luxo, se

não tiver comida. Comida é a coisa mais estratégica para uma nação.” Lembrando

essas palavras  de  Margaret  Thatcher  e analisando essa questão que está  sendo

discutida, quero dizer que acredito que o princípio que nos move nesta Casa tem,

entre outras coisas, o bom senso. É fato que nem sempre aquilo que quer a maioria

contém o que é melhor. Digo isso, deputado Adelmo Carneiro Leão, porque, até na

própria experiência bíblica, houve o momento da escolha entre Jesus e Barrabás, e a

maioria  escolheu Barrabás.  E todos nós,  como cristãos,  sabemos que,  embora  a

maioria tenha escolhido Barrabás, a escolha foi equivocada, errada, embora tenha

sido a vontade da maioria. Mas, em outros casos, precisamos entender que às vezes

a maioria tem razão, sim. E, atendendo a maioria, às vezes temos que prejudicar,

entre aspas, os interesses da minoria.

No caso em questão, dos vetos que temos para votar, é preciso que eles sejam

encarados e analisados sob a ótica da importância para a maioria do nosso Estado,

com todo respeito ao Norte de Minas e às suas necessidades. Mas quero crer que, a

partir  do momento em que temos um projeto tão importante e um veto parcial do

governador do Estado à Proposição de Lei nº 21.845, que dispõe sobre as políticas

florestal  e  de proteção à biodiversidade do Estado,  precisamos analisar  isso com

muito cuidado e critério.  Porque quero crer que, para emitir  o  parecer de veto, o

governador contou com a assessoria de técnicos que analisaram as condições de

todo o nosso estado. Falando sobre a proteção à biodiversidade e à política florestal,
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estamos falando da vida.

É por  isso que citei  Margaret  Thatcher  no  início  desta fala.  Não há nada mais

importante a ser preservado neste estado, Sr. Presidente, do que o bem-estar e a

condição de vida do nosso povo. O nosso estado tem uma extensão territorial e uma

biodiversidade privilegiadas, e, com toda a certeza, os interesses divididos. O que

atende ao Sul de Minas muitas vezes não atende ao Norte; na ordem inversa, o que

atende ao Norte não atende ao Sul de Minas. O que atende ao Sul de Minas muitas

vezes não atenderá ao Centro-Oeste, à Zona da Mata; e o que atende à Zona da

Mata de repente não atenderá aos vales em geral. Portanto há uma complexidade

sendo  discutida,  e  ela  precisa  ser  analisada  sob  o  ponto  de  vista  do  interesse

coletivo. E não podemos individualizar o discurso, não podemos fazer uma defesa

que não tenha coerência em seu conteúdo.

Daí, Sr. Presidente, a minha preocupação também em relação ao veto.

Colegas  aqui  defenderam  a  manutenção  de  dois  dos  vetos.  Analisando  mais

detalhadamente e consultando a minha consciência, da forma como nos chega o veto

parcial, sem querer, como disse, desrespeitar os interesses da nossa população do

Norte, que, conforme todos sabemos, é carente, sofrida e luta há muito tempo por

melhorias, tenho de concordar com ele, fazendo esse encaminhamento no intuito de

que seja mantido dentro de uma lógica. A lógica de que neste caso o interesse da

minoria não poderá prevalecer sobre o interesse da maioria.

Quero crer, Deputado Adelmo, que os interesses do Triângulo são diferentes dos

interesses  do  Norte.  Os  interesses  estão  errados?  Não.  Quero  crer  que  cada

deputado e deputada desta Casa fará sua defesa, baseando-se na sua consciência e

no compromisso com a sua região, mas, acima de tudo isso, sempre observando a

coerência. É exatamente isso que me traz à tribuna, embora tenha sempre feito aqui

defesas em favor da região Norte. A maioria das audiências púbicas que realizamos

neste  ano  pela  Comissão  de  Prevenção  e  Combate  ao  Uso  do  Crack  e  Outras

Drogas, a qual  presido, ocorreu na região Norte e no Vale do Jequitinhonha. Isso

demonstra  uma preocupação  deste  presidente  e  da  nossa  comissão  em  atender

também às demandas dessa área, daquela região. Conforme sabemos, isso é um

flagelo não somente lá, deputado Celinho, mas também em todos os lugares. Por
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exemplo,  como todos  sabemos,  a  região  de  V.  Exa.,  o  Vale  do  Aço  e  a  Região

Metropolitana de Ipatinga, vive hoje um drama também nessa questão das drogas.

Realmente é uma epidemia que tomou conta.

Portanto, quando venho à tribuna para tratar de um assunto, que, na verdade, nem

é afeto à minha comissão, mas de interesse coletivo, que alcança todo o Estado e

mexe com uma estrutura de distribuição de recursos em todo o Estado, precisamos

entender que esse veto procede. Não cabe a mim outra alternativa senão fazer o

encaminhamento em favor da sua manutenção.

Com essas palavras, concluo meu pronunciamento, Sr. Presidente.

Sr. Presidente, agradeço a V. Exa., aos deputados, aos senhores e às senhoras de

casa. Esse é o meu encaminhamento.

* - Sem revisão do orador.

O presidente - Com a palavra, a deputada Maria Tereza Lara.

A deputada Maria Tereza Lara* - Deputado Dinis Pinheiro, presidente desta Casa,

deputados  e  deputadas,  nossas  colegas  e  companheiras  da  bancada  feminina,

Rosângela Reis  e Ana Maria Resende, que estão presentes, realmente são vetos

muito importantes.

O primeiro veto se refere ao § 3º do art. 12. É um veto parcial à Proposição nº

21.845, que permite o que está sendo vetado no projeto original. O § 3º permite a

supressão da vegetação nativa nas APPs.

Estamos  concordando com o veto do  governador  porque não podemos  permitir

essa supressão da vegetação nativa. Concordamos, portanto, com o veto. Temos de

defender  a  vegetação  nativa,  e,  através  desse  veto,  isso  está  acontecendo.  O

governador justificou que o veto é resultado de apontamentos das Secretarias  de

Meio  Ambiente  e  de  Fazenda.  Para  a  Secretaria  de  Meio  Ambiente,  as  novas

hipóteses para intervenção na APP podem ser inseridas no conceito de atividades

eventuais e de baixo impacto ambiental, já previstas no caput.

Nas regras de transição, o segundo veto incide sobre os §§ 1º e 2º do art. 123. Eles

determinam regras de transição que devem vigorar até que o Conselho de Política

Ambiental  - Copam - regulamente e redefina a revisão das áreas prioritárias para

conservação da biodiversidade e para a criação de unidades de conservação.
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O § 1º estabelece que a autorização para retirada de vegetação nativa nas áreas de

importância  biológica  deverá  ser  precedida  de  apresentação  de  estudos  que

comprovem  a ausência  de  alternativas  técnicas  ou  relacionadas  à  localização.  O

dispositivo  ainda determina que,  na implantação e  ampliação de empreendimento

nessas  áreas,  o  órgão  ambiental  poderá  exigir  no  processo  de  licenciamento

ambiental estudos técnicos e medidas adicionais para reduzir o impacto ambiental.

Temos verdadeiramente de preservar as áreas de conservação.

Estive,  deputada  Ana  Maria,  em  São  Joaquim  de  Bicas,  cidade  da  região

metropolitana, divisa de Betim, presidindo uma audiência pública da Comissão das

Águas, para discutir  a temática da conservação de nascentes e a preservação do

meio  ambiente.  Em  São  Joaquim  de  Bicas,  no  Bairro  Nossa  Senhora  da  Paz,

popularmente  chamado Farofa,  a  pedido  dos  franciscanos  visitamos  as  obras  da

mineradora MMX. Ao chegar lá, a mineradora não permitiu que entrássemos na obra

com a TV Assembleia, tevê oficial da nossa Casa. Disse que só permitiria a nossa

entrada. Estávamos também com representantes da sociedade civil, e preferimos não

entrar. Então fomos visitar a comunidade local no entorno da obra. Enquanto o veto

pretende preservar as áreas de conservação, pudemos ver  lá  - isso está ligado a

essa questão do veto - a situação grave que aconteceu por causa da mineradora,

deputada Rosângela. Os agricultores do entorno, que há 20, 30 anos plantavam com

a  água  das  nascentes,  há  um  ano  não  podem  mais  plantar.  Além  disso,  estão

recebendo água de caminhão-pipa. Esse é realmente um problema muito grave.

O  Prof.  Octávio  Elísio,  presidente  da  Hidroex,  instituto  que  cuida  também  das

águas,  esteve  recentemente  aqui,  numa  audiência  pública,  e  ficou  sensibilizado,

colocou-se à disposição para ajudar e discutir essa realidade, até com a Secretaria de

Meio Ambiente. O secretário de Meio Ambiente foi convidado para essa audiência lá,

mas não compareceu nem mandou representante. Então, somos favoráveis a esse

veto, deputado Carlos Pimenta - V. Exa. é também da área da saúde, é médico -,

porque ele possibilita a preservação das áreas de conservação ambiental.

Queremos fazer, de público, um apelo para que todos os deputados desta Casa,

principalmente os da Comissão de Meio Ambiente, ajudem-nos a fazer a interlocução

com a Secretaria Estadual de Meio Ambiente para, in loco, fazermos uma vistoria com
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urgência. Na semana passada, recebemos várias denúncias de que, se realmente as

chuvas começarem, haverá um problema seríssimo no Rio Paraopeba e em seus

afluentes.  É  uma  cidade  próxima,  onde  as  comunidades  do  entorno  estão  muito

prejudicadas.

Sabemos, pela imprensa, que essa empresa é considerada falida. Há um decreto

do  governador,  de  2012,  desapropriando  toda  a  área.  Mas  o  decreto  diz  que  a

empresa MMX teria de pagar aos proprietários para usar a área como mineração. Ela

começou a pagar-lhes, mas, desde março deste ano, parou de fazer o pagamento.

Deputada Luzia, entendo que os proprietários passam a readquirir o direito às terras.

Como V. Exa. é uma deputada muito atuante e exemplar da base de governo, assim

como nossas companheiras de bancada, estou fazendo um apelo para que nós, seja

situação, seja oposição, vejamos de perto essa situação de São Joaquim de Bicas

para  encontrar  uma  saída.  De  fato,  se  as  chuvas  começarem,  sem  nenhuma

intervenção, haverá um desastre ecológico muito grave. Espero que não só votemos

realmente a favor do veto - e nós, da oposição, iremos fazer isso -, mas estejamos

unidos para defender as áreas de preservação ambiental de uma cidade tão próxima

de nós.

Então,  queria  fazer  um  convite,  que  depois  será  formalizado  na  Comissão  das

Águas  e  na  de  Meio  Ambiente,  para  visitarmos  o  local  e  convidarmos  tanto  a

Secretaria de Meio Ambiente quanto o presidente da Hidroex, Prof. Octávio Elísio,

que  tem  demonstrado  sensibilidade  pela  causa,  para  resolvermos  isso  e  não

permitirmos que haja uma tragédia ecológica em São Joaquim de Bicas.

Deputado Dinis Pinheiro, não poderia deixar de aproveitar o restante do meu tempo

para fazer  um convite,  pois esta Casa está aberta para a discussão de todos os

temas de interesse da sociedade. Dia 2, na próxima segunda-feira, haverá um debate

público sobre o enfrentamento da violência contra a mulher. Estamos recebendo todo

o apoio  da  Mesa,  à  qual  agradecemos  na pessoa do  presidente,  deputado  Dinis

Pinheiro. Estamos aqui com as deputadas Ana Maria, Rosângela, Luzia e Liza, com o

deputado  Carlos  Pimenta,  que  demonstrou  todo  o  interesse  em  participar  disso

conosco, e com o deputado Dalmo, que presidiu a Comissão de Enfrentamento da

Violência contra a Mulher. Um problema gravíssimo na nossa sociedade é o fato de
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milhares  de  mulheres  estarem  sendo  assassinadas.  Temos  de  unir  forças  para

combater isso, pois  não é um problema só das mulheres,  mas dos homens e da

sociedade. Por isso, quero convidar todos os 77 parlamentares para estarem conosco

dia 2, no debate público que ocorrerá neste Plenário, e dia 3, no teatro. A Casa está

apoiando essa ação.

Encerrando, queria convidar todos os que nos acompanham pela TV Assembleia

para  participar  conosco desse  momento  importante  de  discussão  em  defesa dos

direitos da mulher, em defesa da vida, em defesa de sua integridade física e de seus

direitos sociais. Muito obrigada.

* - Sem revisão da oradora.

O presidente - Com a palavra, o deputado Elismar Prado.

O deputado Elismar Prado* - Na mesma direção da deputada Maria Tereza, quero

lembrar  a  relevância  dessa  matéria  no  momento  em  que  a  sociedade  brasileira

realmente atenta para a importância da política ambiental.

Temos alguns vetos a essa proposta apresentados a esta Casa, e é fundamental

salientar a importância, principalmente nos biomas de Minas Gerais, das veredas. Um

dos vetos fala justamente sobre essa intervenção, e consideramos ser um tema muito

delicado. Temos aqui o Veto Parcial à Proposição de Lei nº 21.845/2013, que dispõe

sobre as políticas florestal e de proteção à biodiversidade no Estado.

O primeiro veto refere-se ao § 3º do art. 12. De acordo com a proposição, o art. 12,

em seu caput, prevê que o órgão ambiental competente poderá autorizar intervenção

em área de preservação permanente - APP -, em caso de utilidade pública, interesse

social, atividades eventuais ou de baixo impacto ambiental, devidamente motivados

em procedimento administrativo. Já o § 3º permite a supressão da vegetação nativa

em APP nos casos já mencionados nesse artigo, e acrescenta que as intervenções

poderão  ser  realizadas  também  para  consumo  humano  ou  dessedentação  de

animais.

Sr. Presidente e Srs. Deputados, o governador justificou que o veto é resultado de

apontamentos  da  Secretaria  de  Estado  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento

Sustentável - Semad - e da Secretaria de Estado de Fazenda - SEF. Para a Semad,

as novas hipóteses para intervenção na APP podem ser inseridas no conceito de
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atividades eventuais e de baixo impacto ambiental, já previstas no caput.

Já o segundo veto incide sobre os § 1° e 2° do art. 123. Eles determinam regras de

transição que devem vigorar até que o Conselho de Política Ambiental -  Copam -

regulamente  e  redefina  a  revisão  das  áreas  prioritárias  para  a  conservação  da

biodiversidade e para a criação de unidades de conservação.

O § 1° estabelece que a autorização para retirada de vegetação nativa nas áreas de

importância  biológica  deverá  ser  precedida  de  apresentação  de  estudos  que

comprovem  a ausência  de  alternativas  técnicas  ou  relacionadas  à  localização.  O

dispositivo  ainda determina que,  na implantação e  ampliação de empreendimento

nessas  áreas,  o  órgão  ambiental  poderá  exigir,  no  processo  de  licenciamento

ambiental, estudos técnicos e medidas adicionais para reduzir o impacto ambiental.

O § 2° apenas determina que a análise dessas alternativas para o exercício das

atividades agrossilvipastoris se dará nos limites do imóvel rural. No entanto, segundo

a Semad, como a proposição, no seu art. 126, revoga a Lei nº 14.309, de 2002, que

trata  da  proteção  à  biodiversidade,  há  uma  aparente  lacuna  no  sistema  jurídico

estadual  de  proteção do meio ambiente.  Essa lacuna deve-se ao fato  de  que as

regras  de  transição  estabelecidas,  quando  comparadas  à  lei  revogada,  são

insuficientes  para  garantir,  na  sua  máxima  eficácia,  a  proteção  das  áreas  de

importância biológica extrema e especial, como é o caso das veredas, tão ocorrentes

em Minas Gerais.

Por esse motivo, até que o Copam realize a regulamentação dessas áreas para

garantir a sua melhor proteção, a Semad propõe a aplicação provisória da legislação

federal em matéria ambiental.

O terceiro e último veto diz respeito às regras de distribuição do ICMS Ecológico

para os municípios. A proposição prevê que 33,34% dos recursos do ICMS Ecológico

serão direcionados aos municípios com destinação adequada de lixo e esgoto; que

33,33% serão repassados aos municípios com mata seca; e os restantes 33,33%

ficarão com os municípios onde há unidades de conservação ambiental e reservas

indígenas. Pela regra atual, do total de recursos do ICMS distribuídos pelo critério

ambiental, 45,45% são para municípios com destinação adequada de lixo e esgoto.

Os municípios onde há ocorrência de mata seca ficam com 9,1%.
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Para  a  SEF,  essa  alteração  representa  grande  impacto  no  orçamento  dos

municípios que tiverem seus índices de repasse reduzidos, já que esses recursos,

baseados nos atuais percentuais  de distribuição,  constam em seus orçamentos, e

alterá-los  neste  momento  acarretaria  distorções  ao  planejamento  municipal.  Essa

situação, para a SEF, é agravada pelo fato de que vários municípios apresentam um

significativo  grau  de  dependência  financeira  das  transferências  constitucionais

provenientes do Estado. Por esse motivo, a secretaria considerou ser inconveniente e

inoportuno alterar os percentuais de distribuição do ICMS entre os municípios neste

momento,  devido  à  inexistência  de  medidas  alternativas  de  compensação  dessa

perda de receita.

A Comissão Especial, deputadas e deputados, opinou pela manutenção do veto ao

§ 3º do art. 12, aos §§ 1° e 2° do art. 123 e pela rejeição do veto ao art. 125. O relator

argumentou que a distribuição do ICMS Ecológico, equivalente a 1,1% do montante a

ser repassado aos municípios, está fundada nas principais fragilidades ambientais do

Estado:  a  conservação  das  águas  e  da  biodiversidade.  Para  o  nobre  relator,  os

municípios com ocorrência de mata seca, de significativa biodiversidade, são também

os  mais  pobres  do  Estado,  o  que  reforça  a  necessidade  de  se  privilegiá-los  na

distribuição dos recursos estaduais.

Portanto, Sr. Presidente, apenas para resumir, gostaria de salientar nossa especial

preocupação com  a  questão  das  nossas  veredas,  um dos  principais  biomas que

temos em Minas Gerais. Assim, na nossa opinião, o veto a essa questão das veredas

seria importante neste momento, para haver aprofundamento dessa discussão e para

podermos, realmente, tratar com muita cautela e com muito cuidado do nosso bioma

e da nossa biodiversidade,  principalmente  no  tocante  às  veredas.  Sr.  Presidente,

nossa  defesa  é  pela  manutenção  desse  veto  parcial  na  Proposta  de  Lei  nº

21.845/2013, que dispõe sobre a política florestal de proteção à biodiversidade no

Estado.

Queria,  presidente,  rapidamente  informar  sobre  as  atividades  da  Comissão  de

Cultura,  que  presidimos.  Estivemos,  no  dia  18,  em  Caratinga.  Anteriormente

estivemos  em  Ituiutaba  e  em  Montes  Claros.  Aprovamos  as  audiências  públicas

regionais  para  tratarem  do vale-cultura,  que  já  foi  regulamentado  pela  presidenta
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Dilma. Agora tivemos a grande adesão ao vale-cultura, muito importante, de 500 mil

bancários em todo o Brasil. Isso significa mais de 9 milhões por mês, injetados na

economia da cultura. São 500 mil trabalhadores que, num acordo coletivo, aderiram

ao vale-cultura, que pode beneficiar 42 milhões de brasileiros. Temos potencial para

atingir  25 bilhões. Cada trabalhador com carteira assinada vai receber seu cartão,

que não perderá a validade. Ele é cumulativo para ser investido em serviços e em

produtos  culturais.  Oportunamente  faremos  uma  solenidade  nesta  Casa  para  a

entrega do vale-cultura aos trabalhadores de Minas Gerais.

Portanto,  Sr.  Presidente,  este é o pronunciamento e a defesa da nossa política

ambiental.  Acho fundamental  o  cuidado com o  meio ambiente,  não simplesmente

para atender a uma formalidade. Precisamos entender que temos um direito real e

um direito formal. Não estamos discutindo aqui apenas a formalidade. Nossa defesa

do meio ambiente é fundamental para a qualidade de vida não só da atual geração,

mas também das futuras. É importante cuidarmos do nosso presente; é importante

cuidar e proteger nossa grande riqueza de Minas Gerais, que são as veredas.

* - Sem revisão do orador.

O presidente - Com a palavra, o deputado Adalclever Lopes.

O deputado Adalclever Lopes - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, hoje, mais

uma vez, subo a esta tribuna para discutir o veto parcial à Proposição de Lei 21.845,

que dispõe sobre as políticas florestal e de proteção à biodiversidade no Estado.

Sr. Presidente, esta semana, na Comissão de Fiscalização Financeira, discutimos

por várias vezes, além desse veto, posso dizer, o massacre contra os professores, o

massacre contra os policiais civis, o massacre contra todos os servidores do Estado.

Caro deputado Sávio Souza Cruz, no governo Itamar Franco, quando V. Exa. foi

secretário, com muita sabedoria, aprovamos a Emenda nº 20. O governador Itamar

Franco  criou  o  fundo  específico,  que  seria  sustentável.  Hoje  temos  mais  de

R$3.000.000.000,00 nesse fundo. Entretanto, de uma forma sorrateira, silenciosa, na

calada da noite, chegou uma emenda que tirava o essencial, o primordial, que era a

possibilidade de um plebiscito para que os servidores pudessem avaliar a disposição

ou não de tratar sobre matéria do fundo. Tiraram o direito de o servidor votar, de

escolher o destino do seu dinheiro, que, na verdade, é descontado no contracheque.
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Se fosse na vida comum, lá fora, de qualquer cidadão, se o governo tirasse recursos

do  INSS,  descontasse  do  servidor  e  não  pagasse  -  na  lei  isso  é  considerado

apropriação indébita -, o governo seria depositário infiel. É isso que o governo faz: de

uma forma desrespeitosa, sorrateira, na calada da noite, faz uma emenda e acaba

com o sagrado fundo do servidor, que daria a ele a possibilidade de se aposentar

tranquilamente, de criar seus filhos e seus netos. Isso é grave. A população de Minas

não conhece o projeto, os deputados também não o conhecem. Ontem, eu dizia na

reunião da comissão que os deputados que participavam da comissão sequer sabiam

o que havia no projeto. Parecia aquela brincadeira de criança: “cadê o toucinho que

estava aqui? O gato comeu. Cadê o gato? Foi para o mato”. Sumiram com o fundo.

Vão acabar com ele, é uma questão de tempo.

Caro deputado Lafayette de Andrada e meu querido amigo Tiago Ulisses, estou

aqui  alimentando a  minha argumentação  em  relação  ao  veto  para  dizer  que,  da

mesma  forma,  foi  desrespeitosa  na  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  a

argumentação que falava sobre o veto, sobre o fundo. A maioria dos deputados não

sabia dos projetos que foram votados. Foi uma correria. Veio a galope.

Eu até fiz uma proposta interessante. Há 77 deputados na Assembleia. Cerca de

10% das emendas de um deputado federal dariam para pagar as emendas de todos

os  deputados  desta  Casa,  sendo  que  o  troco  quase  pagaria  as  emendas

apresentadas por bancada de outro Estado. Fora a educação e a saúde. Entreguei

em cada gabinete de deputado um relatório mostrando o valor das emendas. Salvo

engano, uma delas passava de R$300.000.000,00.

Os convênios não estão sendo honrados. Nem os acordos feitos com os municípios

visando a destinação de recursos a postos de saúde, creches e Apaes estão sendo

honrados.  Mas tenho certeza de que os convênios  dos deputados federais  foram

rodados; tenho certeza, cara deputada Maria Tereza, de que 10% das emendas do

deputado federal  Rodrigo  de  Castro  dariam para  pagar  as  emendas  de todos  os

deputados de Minas e de outros estados. É provável que o valor de suas emendas

seja maior que o valor das emendas do Espírito Santo, da Bahia e de Minas juntos. É

de dar inveja! Enquanto isso, o fundo do servidor vai sumindo. Mas as emendas dos

deputados federais estão firmes e fortes. Já estão até sendo pagas. Tenho a notícia



1954
____________________________________________________________________________

de que estão fazendo festa para todo lado. Enquanto isso, os deputados estão aqui.

Posso dizer  que são verdadeiros  garimpeiros,  trabalhando dia e noite para tentar

levar  o  mínimo  aos  municípios,  levar  uma  emendinha  àquela  entidade  que

ressocializa as pessoas.

O  deputado  Vanderlei  Miranda  tem  feito  um  trabalho  brilhante  na  comissão,

andando o Estado inteiro,  mas enfrenta dificuldades para levar  suas emendas às

entidades. Enquanto isso, as emendas do deputado federal estão gordas, estão cada

dia  maiores.  Ele  não  sabe  onde  colocar  mais  emenda.  “É  para  votar  com  o

Rodriguinho? Vamos fazer emenda. Roda, roda, roda convênio!” Dizem que há seis

ou  sete  máquinas  rodando  convênio  dele  dia  e  noite.  O  secretário  até  arrumou

carimbo,  porque  não  aguenta  mais  assinar.  Chamar  prefeito  para  ir  à  Cidade

Administrativa? Ele diz: “Não. Já fui lá quase 30 vezes”. Dizem que faltava deputado

em Brasília porque ele fica apenas assinando convênio de segunda a sexta. E assina

com testemunha, porque o governo do Estado é que roda convênio, e o secretário

assina. E a saúde e a educação? A situação é absurda.

Meu querido Pinduca, homem de raízes e de origem humilde lá de Betim, está até

de asas caídas. Coitado!  Tenho certeza de que seus convênios  não estão sendo

rodados como os convênios do Rodrigo. Parece que está com algo na mão de tanto

assinar convênio. Parabéns, Pinduca!

Querido deputado Sávio Souza Cruz, vejo que o Estado vive duas Minas. Na Minas

real,  verdadeira,  o professor está vendo sua aposentadoria ir  embora,  os policiais

ganham mal.  Se fizéssemos uma comparação com outros  estados,  veríamos que

precisamos de quase 60 mil homens na Polícia Militar. Mas chegaremos a 2015 com

38 mil efetivos. Isso é um absurdo total. A Polícia Militar passou a ter a metade do

número de efetivos.  Existe propaganda aí,  deputado Sávio.  A viatura só chega à

televisão.  Quando o cidadão liga para o 190,  não encontra  policial,  não encontra

equipe.

O  fardamento  da  Polícia  Militar  tem  sido  financiado  pelo  Banco  do  Brasil.  Os

fornecedores estão sem receber há mais de seis meses.

É por isso, caro deputado Sávio Souza Cruz, caro presidente, que quero deixar

clara a nossa posição em relação ao Veto nº 21.845. Muito obrigado, Sr. Presidente.
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Prorrogação da Reunião

O presidente - A presidência, nos termos do art. 21 do Regimento Interno, prorroga

esta  reunião  até  as  19h59min.  Com  a  palavra,  para  encaminhar  a  votação,  o

deputado Sávio Souza Cruz.

O deputado Sávio Souza Cruz* - Cumprimento o Sr. presidente, os Srs. deputados

que compõem a Mesa, as deputadas, os deputados, aqueles que nos acompanham

nas galerias e também os que nos acompanham pela TV Assembleia.

Votaremos agora um veto do governador que foi imposto a alguns dispositivos do

Código  Florestal  -  inclusive  alguns  dispositivos  vetados  pelo  governador  são

propostos aqui pelo Bloco Minas sem Censura, que apresentou alguns pedidos de

votação separada em que foi minoritário. Por exemplo, a base resolveu colocar no

Código  Florestal  a  possibilidade  de  destruição  das  veredas  do  Estado  de  Minas

Gerais.  Ela  achou  que  isso  era  bom.  O  Bloco  Minas  sem  Censura  destacou,

encaminhou contra e conseguiu 17 votos, o que nessa quadra da vida pública mineira

não deixa  de  ser  uma vitória:  17  votos  contra  a  orientação  do governo,  que era

favorável - diziam os seus próceres aqui na Casa - à destruição das veredas.

Um dos dispositivos vetados pelo governador de direito Antonio Anastasia - faço um

parêntese: governador de direito, porque temos em Minas o governador de fato, que

continua sendo o senador Aécio Neves - foi na linha do que foi proposto pelo Bloco

Minas sem Censura. Agora tenho certeza de que a base vai acompanhar. Ora, a base

estava errada quando foi contra o destaque do Bloco Minas sem Censura ou está

errada agora? Quando se exerceu o que pensa essa chamada base do governo na

Assembleia?  São  favoráveis  mesmo  à  destruição  das  veredas  ou  mudaram  de

opinião com o veto do governador de direito Antonio Anastasia? Fica essa dúvida.

Quando age com sinceridade essa base? Quando aprovam o dispositivo ou quando

aprovam o veto que lhe foi imposto? Não pode estar certa nas duas situações. Eram

a favor das destruições das veredas e agora são contra.

Do  ponto  de  vista  da  oposição,  não  mudamos  de  opinião.  Éramos  contra  a

destruição  das  veredas,  permanecemos  nessa  posição  e  por  isso  votaremos

favoráveis ao veto de S. Exa., porque somos contrários à destruição das veredas.

Prossegue ainda a discussão.
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O deputado Paulo Guedes conseguiu introduzir no projeto um dispositivo alterando

os critérios da lei ambiental para efeito de repartição de ICMS.

Propunha  o  deputado  Paulo  Guedes  aumentar  a  participação  na  repartição  do

ICMS Ecológico da preservação da mata seca -  quanto mais mata seca,  maior o

ICMS Ecológico -, em detrimento de outros critérios, como rede de esgoto - critérios

mais sanitários que conservacionistas.

Todo mundo aqui foi a favor,  a base toda votou a favor. E agora, como votará?

Agora votará contra. Mas essa base precisa explicar para Minas Gerais o que ela

pensa.  Do ponto de vista  da oposição,  do  Bloco Minas sem Censura,  estávamos

numa posição e permaneceremos nela. Acho que coerência na vida pública é algo

que precisa ser resgatado em Minas Gerais. A nossa base de governo aqui precisa

dar uma satisfação ao povo de Minas. Se estava sendo desonesta quando aprovou

ou se está sendo agora quando aprova o veto. Quando ela está rompendo com seus

princípios? Quando mostra o que pensa e o que não pensa? Quando aprova ou

quando veta o mesmo tema? Fica o questionamento a ser formulado pelos mineiros

aos  deputados  da  base.  Respondam  aos  eleitores,  ao  povo  de  Minas,  sobre  o

comportamento de V. Exas.

Chamo  a  atenção  aqui  do  deputado  Paulo  Guedes  para  uma  questão  que  é

seriíssima em Minas Gerais, deputada Ana Maria Resende. Além de Minas Gerais,

dos governos do PSDB, estar crescendo menos que o Brasil de 2003 a 2010 - Minas

Gerais  é  o  20º  estado  da  Federação  no  ranking de  crescimento  do  PIB  -,  a

participação das regiões mais pobres de Minas Gerais no PIB do Estado tem sido

tragicamente  declinante.  Tanto  a  participação  do  Vale  do  Jequitinhonha  quanto  a

participação do Norte de Minas no PIB de Minas Gerais decresceram. Portanto esse

é um governo que empobrece o Estado, agravando as desigualdades regionais. O

papel  dos governos é justamente o oposto:  buscar  o crescimento econômico e a

redução das diferenças regionais.  Pois o governo tucano, em Minas Gerais,  faz o

oposto: empobrece o Estado, faz com que ele caia no ranking de crescimento do PIB,

faz  com  que  ele  caia,  como  caiu,  uma  posição  no ranking do  Índice  de

Desenvolvimento Humano municipal e, além disso, agrava as diferenças regionais,

fazendo com que a diferença do Norte de Minas e do Vale do Jequitinhonha para com
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as regiões mais ricas do Estado, em vez de encurtar, deputado Tadeu Martins Leite,

fique tragicamente ainda maior.

E  se  propunha,  no  dispositivo  do  deputado  Paulo  Guedes,  uma  regra  que

minimamente favoreceria essas regiões, que fosse com R$10.000,00, R$15.000,00,

R$20.000,00,  R$30.000,00.  Isso  para  quem  não tem  nada  é  muito.  Deveriam os

deputados de Minas pensar não se Belo Horizonte ganhará R$12.000,00 a menos.

Isso para Belo Horizonte não significa absolutamente nada. Só o prefeito agora está

fazendo  uma  operação  urbana,  um  “esquemão”  para  aumentar  o  coeficiente  de

edificação  de  1,7  para  8  em  alguns  lugares,  que  é  uma  operaçãozinha  de

R$28.000.000.000,00, deputado Inácio Franco. Mas para os pequenos municípios do

Vale do Jequitinhonha e para pequenos municípios dos rincões do Norte de Minas,

R$10.000,00, R$20.000,00 fazem diferença.

Então  não  deveriam  aqui  os  deputados  votarem  na  lógica:  o  meu  município

aumenta ou diminui, o meu município... Não, essa é uma lógica pequena, essa não é

a lógica que os mineiros esperam de seus deputados.

A lógica que deve presidir o nosso raciocínio é a que nos mostra o que é melhor

para Minas. O que é melhor para Minas? É agravar as desigualdades ou diminuí-las?

O  que  é  melhor  para  Minas?  É  favorecer  a  preservação  da  mata  seca  ou  não

favorecê-la? Vamos penalizar os municípios que têm milhares de hectares de mata

seca preservada, não vamos remunerá-los em nada? Serão condenados a não ter

atividades econômicas e não serão remunerados por preservar esse ambiente? Se é

isso  que pensa o  governador  de  direito  Antonio  Anastasia,  nesse aspecto  ele  se

equivoca.

Portanto, encaminho os dispositivos que foram destacados pelo Bloco Minas sem

Censura,  ainda  durante  a  votação,  para  que votemos  favoravelmente ao  veto  do

governador  de  direito,  Antonio  Anastasia.  E,  quanto  àqueles  outros  a  que  já  nos

opusemos desde a votação do projeto, que possamos votar pela derrubada do veto.

É nesse sentido que o Bloco Minas sem Censura encaminha a votação. Da mesma

forma que agimos durante a votação do projeto, continuamos contra o que éramos,

continuamos a favor do que éramos, não temos duas caras para mostrar ao povo de

Minas.  A fala  do  governador  de  direito  Antonio  Anastasia  não  muda  as  nossas
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convicções. Se ele concorda conosco, continuamos na mesma linha; naquilo de que

ele discorda, continuamos discordando. É assim que encaminha o Bloco Minas sem

Censura. Agradeço ao presidente, e solicito-lhe que verifique se há 39 deputados.

* - Sem revisão do orador.

O presidente - Com a palavra, o deputado Tadeu Martins Leite.

O  deputado  Tadeu  Martins  Leite*  -  Boa  tarde,  caro  presidente,  deputado  Dinis

Pinheiro;  parlamentares  presentes;  telespectadores  da  TV  Assembleia  que  nos

acompanham neste momento, nesta tarde longa; caro presidente Marques.

Quero aqui também encaminhar o veto do governador do Estado à Proposição de

Lei  nº  21.845.  São apenas três  vetos. O primeiro especifica as regras do Código

Florestal  que discutimos,  querendo acabar  com as veredas,  e somos contrários a

isso. Mas há um veto específico cuja discussão precisa ser feita aqui. Já fizemos, na

semana passada, uma discussão exaustiva sobre esse tema, que é um tema justo,

acredito.  Justo  quando  começamos  a  discutir  uma sobrevida  para  as  prefeituras,

especificamente do Norte do Estado e do Vale do Jequitinhonha.

Há duas semanas, pude participar, no auditório da Amams, em Montes Claros, de

um  evento,  de  uma  paralisação  dos  prefeitos  norte-mineiros  que  imploravam,

reivindicavam  mais  dinheiro,  mais  arrecadação,  mais  investimentos  para  as

prefeituras.  Sabemos que há a discussão,  de  um modo geral,  sobre  o  FPM e a

questão de dívidas com o INSS. O que cai no caixa das prefeituras é bloqueado. Com

isso os prefeitos passam hoje por muitas dificuldades financeiras. Sabemos disso e

todos os deputados daqui devem receber e conversar com os prefeitos, pois todos

recebem essa reivindicação, esse pedido de socorro para as prefeituras.

O  veto  do  ICMS  Ecológico,  claro,  não  vai  resolver  a  vida  de  prefeituras,  por

exemplo, do Norte de Minas, mas vai dar-lhes uma sobrevida.

Tivemos aqui - e aí acredito que o deputado Sávio expôs com muita propriedade -

que essa discussão não é de uma região contra a outra, do Norte contra o Sul, do

Jequitinhonha contra o Triângulo. Não, o que temos de discutir neste Plenário é o

progresso, o crescimento do Estado de Minas Gerais. Não preciso ponderar, mostrar,

comprovar que ainda hoje a região que está mais longe do desenvolvimento do nosso

estado é o Norte de Minas, o Vale do Jequitinhonha. Isso é claro, público e notório, e
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em diversos aspectos. Podemos elencar aqui a questão da segurança. Há delegados

em  todas  as  comarcas,  mas  não  há  estrutura.  Há  as  questões  de  educação  e

infraestrutura nas cidades, que também têm problemas.

Hoje mesmo falei mais cedo neste Plenário de um acidente que aconteceu na BR-

251, que aqui reforço mais uma vez, no qual morreram 14 pessoas em um micro-

ônibus que estava vindo de Rubelita em direção a Montes Claros. Aquela BR-251

está  matando,  todas  as  semanas,  mineiras  e  mineiros  que  tentam  nela  andar.

Pedimos providências do governo federal, do Dnit, para que resolva esse problema

logo, porque nós, que estamos na região, não aguentamos mais tantas fatalidades

naquele trecho Montes Claros-Salinas, Salinas-Montes Claros.

Então podemos elencar aqui a infraestrutura, o que falta naquela região, e talvez

esse ICMS Ecológico seja uma ajuda para esses municípios.  É claro que outros,

como alguns já falaram aqui, vão perder alguma coisa. Vão, mas R$30,00, R$40,00

por mês. Cá para nós, é muito pouco perto do ganho de uma região que está pedindo

socorro. Mas também é claro que essa discussão tem de ser feita. Temos de discutir

a região mais necessitada hoje e como podemos contribuir para ajudá-la. Aqui não

podemos nos dividir por regiões, mas sim discutir o futuro do nosso estado.

Vejo, com muita tranquilidade, que esse ICMS Ecológico pode ajudar os municípios

do Norte de Minas, que vão passar a ter um ganho substancial para as prefeituras e,

em consequência, presta uma ajuda àqueles moradores, à população que está lá

naquelas cidades. Há cidades que terão aumento de 7%, 12%, 15%, 23%. Isso é

muito para uma prefeitura que talvez esteja vivendo uma situação difícil,  que não

consegue nem pagar a sua folha. Então, nesses casos, é um dinheiro que vem em

muito bom momento. É por isso que, obviamente, encaminho pela derrubada desse

veto do governo do Estado, que veta, de fato, esse ICMS Ecológico.

Não podemos, repito, fazer uma disputa, nos digladiar por regiões. Temos de ter na

cabeça,  e  acredito  que  todos  aqui  têm,  que  as  nossas  regiões  do  Norte,  do

Jequitinhonha,  do  Mucuri,  precisam  sim,  ainda,  de  muito  desenvolvimento.

Recentemente tivemos uma grata notícia, por exemplo, no que tange à questão do

Norte de Minas, das áreas mineradoras, de que o minério teria sido descoberto na

nossa  região.  Empresas  foram  para  lá,  começaram  a  trabalhar  e,  recentemente,
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também  escutei  dizer  que  todas  elas  estão  paralisando,  algumas  até  tentando

desistir,  porque o  que descobriram lá  não é  economicamente  interessante.  Então

estamos praticamente retrocedendo.

Escutamos, também, falar na questão do gás natural. Até então não consegui ver

nenhum  progresso  nesse  sentido.  A nossa  região  está  clamando  por  ajuda,  por

recursos do governo federal,  do Estado,  enfim, de quem puder  ajudar.  As ajudas

serão bem-vindas para aqueles municípios.

A saúde, de um modo geral, está complicada, e a educação também. Todos nós

sabemos  disso.  Como  alguns  dizem,  é  chover  no  molhado  discutir  que  o  Norte

precisa de ajuda.

Quero encaminhar pela derrubada desse veto para, quem sabe, caros deputados,

ajudar os prefeitos. Semana passada estavam no Plenário alguns prefeitos da região

pedindo, clamando e alguns até implorando para que derrubássemos esse veto e

déssemos esse aporte financeiro. Volto a dizer que isso não irá resolver o problema

da prefeitura, mas vai ajudar, vai  tranquilizar um pouco o prefeito, que conseguirá

fazer alguns atendimentos básicos tão necessários na cidade. Daí a intenção deste

Plenário, destes deputados de se fazer uma rede de distribuição do ICMS Ecológico.

Nada mais justo do que aquelas cidades em há a chamada mata seca em maior

quantidade receberem mais por aquela área de preservação.

Em contrapartida, o critério do saneamento está diminuindo. É verdade, mas fica no

elas por elas. Algumas cidades do Norte perdem pelo saneamento, mas ganham pelo

critério da mata seca. Ficam no elas por elas, e ainda ganham até um pouco mais.

Por isso, a importância de termos, neste momento, um pensamento coletivo, um

pensamento por Minas. Não é um pensamento a favor do Norte ou contra o Sul, a

favor do Jequitinhonha ou contra o Triângulo Mineiro, a favor do Mucuri ou contra o

Leste mineiro. Precisamos pensar no coletivo do Estado de Minas Gerais, que passa

por grandes turbulências, na área da educação, na área da segurança pública e na

área das drogas - aí  incluo a segurança pública. Sabemos o caos que as drogas

estão trazendo ao nosso Estado.  Quem sabe por  meio dessa emenda possamos

ajudar esses prefeitos para que ajudem um pouco mais os cidadãos da sua região.

Eles,  na  hora  da  dificuldade,  pedem  socorro  às  prefeituras,  aos  prefeitos  e  aos
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vereadores. Caro presidente, esse é o meu encaminhamento para a derrubada do

veto sobre o ICMS Ecológico.

* - Sem revisão do orador.

O presidente - Com a palavra, o deputado Almir Paraca.

O deputado Almir Paraca* - Boa noite, presidente, deputados, deputadas, público

das galerias, público que nos acompanha pela TV Assembleia. Gostaria de fazer a

minha manifestação em relação aos temas que foram exaustivamente debatidos e

avaliados pelos nobres colegas. Já se apontou que há contradição entre posições

que  foram  previamente  adotadas  pela  bancada  governista  quando  da  primeira

votação  da  matéria.  Agora  estamos  com  os  vetos  do  governador  para  serem

apreciados.

Retirando a questão proposta pelo deputado Paulo Guedes da mudança do ICMS

Ecológico, as outras  duas matérias,  para nós, do Bloco Minas sem Censura, são

matérias pacíficas. Já nos posicionamos quando da primeira apreciação com muita

nitidez,  com muita  clareza,  e  até com muita  enfase na defesa.  Apresentamos as

propostas, as emendas. Lutamos pela mudança. Não foi possível naquele momento,

mas acreditamos que agora o governador corrige a orientação dada até então com

seus vetos.

Gostaria de retomar a proposição do deputado Paulo Guedes, para me alinhar a ele

e reconhecer a justiça que está proposta na sua emenda agora vetada.

Nós sabemos que os municípios do Norte de Minas precisam, efetivamente,  de

apoio, de ajuda para promover o seu desenvolvimento. Sabemos que os mecanismos

para  distribuição  em  especial  do  ICMS  no  Estado,  que  já  foi  muito  louvado  no

passado  -  a  Lei  Robin  Hood  -  precisam  sempre  de  correções,  de  ajustes  e  de

adequações. Quanto a essa matéria, certamente será acatado pela base do governo

o  veto  do  governador  no  caso  do  ICMS  ecológico.  Mas,  para  fazer  justiça  à

necessidade  dos  municípios  do  Norte  de  Minas,  essa  matéria  precisa  voltar  ao

Plenário para  apreciação dos  deputados.  Certamente  encontraremos uma medida

que contemple os municípios do Norte de Minas; se não exatamente contemplando a

mata seca como um critério por excelência -  como proposto pelo deputado Paulo

Guedes -, poderemos propor alguns outros critérios combinados, para que recursos
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que hoje chegam a muitos e muitos municípios, que, por terem historicamente mais

recursos do que os demais, por várias razões, mas principalmente por já terem uma

economia pujante, por já terem uma economia com uma dinâmica que faz com que

aportes substantivos de recursos sejam transferidos para eles, encontraremos uma

medida  para  fazer  justiça  aos  municípios  do  Norte  de  Minas.  Não  podemos  nos

esquecer também de que, no Noroeste de Minas, nossa região, temos realidades

similares. Isso ocorre na maioria dos pequenos municípios do Noroeste ao Norte de

Minas.

Tenho  certeza  de  que  os  nobres  colegas  acompanharam,  recentemente,  em

meados do mês de setembro,  três  reportagens consecutivas  do  jornal  Estado de

Minas, falando da nova fronteira da sede no nosso estado, demonstrando que muitas

famílias que fugiram da seca do Norte de Minas e foram para os municípios do Vale

do  Urucuia,  do  Vale  do  Paracatu,  hoje,  perseguidos  pela  seca,  estão  sendo

novamente alcançados pelos diversos problemas que a ela acarreta. Há também no

Noroeste de Minas vários cursos d´água que secaram nos últimos anos. Esse é um

dado  que  alcança  a  quase  totalidade  dos  municípios  da  região.  Quando  formos

rediscutir  essa  matéria,  a  qual  tenho  certeza  que  voltará  à  discussão,  temos  de

considerar a necessidade desses municípios do Noroeste de Minas.

Com relação aos outros dois pontos, aos outros dois vetos, já dissemos aqui que é

ponto pacífico para todos nós, que apoiaremos a derrubada desses vetos, mas eu

gostaria de fazer um registro também no sentido de pensar alternativas para garantir

água para os projetos de irrigação. Quando se pensa em armazenamento de água,

tenho  a  defesa  particular  de  uma  proposta,  que  é  reconhecida  hoje  como  uma

tecnologia social, porque é de baixo custo, porque gera resultados efetivos, é de fácil

implementação e não precisa de um grande suporte técnico para sua implementação,

que são as conhecidas barraginhas, as microbarragens para contenção de água de

chuva,  que são absolutamente eficientes para combater  os processos erosivos e,

portanto,  proteger  e preservar  a fertilidade dos solos.  Quem tem um solo precisa

defender a permanência da fertilidade do seu quinhão. As barraginhas são efetivas

também para garantir, acima de tudo, o abastecimento dos lenções freáticos.

Do nosso ponto de vista, essa tecnologia social hoje vai virando política pública país
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afora. No Estado de Minas mesmo há a Emater e a Rural Minas orientando nesse

sentido; o próprio DER adotando essa tecnologia social às margens das rodovias e

das outras estradas vicinais mantidas por ele. Temos que difundir essa tecnologia

social.  É a melhor maneira de assegurar que os cursos d'água serão abastecidos

durante  o  ano  inteiro  e  não  se  interromperão,  garantindo  que  as  vazões  já

concedidas, analisadas para conceder as outorgas, poderão inclusive ser acrescidas,

sendo disponibilizados recursos suficientes para garantir os pivôs centrais, as outras

modalidades de irrigação instaladas nas propriedades dos produtores ao longo de

todo o território do nosso estado. Inclusive temos um projeto de lei aprovado nesta

Casa, que é a política de fomento e difusão das tecnologias sociais do Estado de

Minas Gerais. Esperamos que chegue o momento em que o governo de fato defina

essa ação como prioridade, e que, se não aporta recursos diretamente na execução

das  barraginhas,  no  mínimo  faça  uma  política  de  difusão,  divulgação  e

conscientização,  para  que,  associada  ao  terraceamento,  às  curvas  de  níveis,  as

barraginhas possam cumprir o seu papel de garantir reservação de água da melhor

maneira  possível,  que  é  no  lençol  freático,  garantindo  a  perenização  dos  cursos

d'água.

Com relação às unidades de conservação, acho também dispensável a esta altura,

depois de tantos argumentos aqui apresentados para dizer que precisamos proteger

as unidades de conservação do Estado. Acima de tudo, gostaríamos de dizer que o

bioma cerrado em Minas Gerais é muito pouco contemplado, ou não contemplado

com unidades de conservação. Temos duas unidades no Noroeste de Minas, mas

quase completamente constituídas de mata seca. E agora, em Paracatu, está sendo

implantado um parque, uma unidade de conservação do cerrado, quase que o único

no Estado de Minas Gerais.

Fica aqui o nosso apelo, Sr. Presidente, para que o governo do Estado amplie as

unidades de conservação no bioma cerrado em Minas Gerais.

* - Sem revisão do orador.

Questões de Ordem

O deputado Almir Paraca - Sr. Presidente, gostaríamos de pedir o encerramento de

plano da reunião, em função da inexistência de quórum.
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O deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, tem que haver 39 deputados, e não

há 39 deputados no Plenário. Isso já é para encaminhamento da votação. Não há 39

deputados  aqui  de  forma  alguma,  presidente.  Pediria  a  V.  Exa.  que  fizesse  a

recomposição de quórum.

O presidente (deputado Hely Tarqüínio) - A presidência verifica, de plano, que há

quórum  para  a  continuação  dos  trabalhos.  Com  a  palavra,  para  encaminhar  a

votação, o deputado Rogério Correia.

O deputado Rogério Correia* - Sr. Presidente, queria lamentar a firmeza de um pé

de bananeira de V. Exa., que vai para lá e vai para cá, vai aonde o vento do governo

manda ir. Aí fica difícil.

O presidente - V. Exa. pode ter a opinião que for. Estou embasado no Regimento

Interno. Há um momento em que a presidência decide. Aí, não há pessoa alguma no

mundo que seja extrema e absolutamente democrática.

O deputado Rogério Correia* -  A não ser o deputado Lafayette de Andrada. Sr.

Presidente, quero fazer o encaminhamento do veto do governador, que, mais uma

vez,  decepciona o  Plenário da Assembleia e,  especialmente,  o povo do Norte de

Minas, todos esperançosos de que o governo não faria um veto que prejudicasse a

mata seca nem os municípios mais pobres, que, com a emenda do deputado Paulo

Guedes, podem obter um recurso a mais para o Norte do Estado. Além disso, um

recurso  de  que  os  prefeitos  necessitam,  mas  que  o  governo  de  Minas  vem  se

negando a dar.

Desde que o choque de gestão quebrou, faliu Minas, o que vemos, deputado Durval

Ângelo, é o governo rapar o tacho de tudo o que existe para tentar ainda mais um

tempo de sobrevida, a fim de que o povo brasileiro não saiba o que aconteceu com o

maldito  choque  de  gestão  em  Minas  Gerais,  implantado  inicialmente  pelo  ex-

governador Aécio Neves e que teve continuação com Anastasia, e agora quebrou

Minas.

Minas quebrada, Minas sem dinheiro, Minas tendo que rapar o tacho do dinheiro de

previdência do servidor público, falindo os cofres do fundo de previdência do servidor

e do serviço público. A Minas falida...

Presidente,  é  assim:  o  governo  do  Estado  não  pode  ouvir  a  verdade.  Os
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parlamentares estão aqui  com um rolo compressor.  Nada que pode desagradar o

Estado, o governador e, em especial, o senador, pode ser falado. Logo os deputados

da tropa de choque correm em direção ao microfone para nos interromper. Agem

assim. Então aqui é difícil que tenhamos a palavra, devido a essa tropa de choque

que o governo montou aqui, truculenta, que não consegue escutar argumentos com

visão  diferente.  Essa  truculência,  presidente,  tem  de  terminar.  Não  é  possível.

Estamos no nosso direito regimental de fazer o encaminhamento. Estou fazendo o

encaminhamento, falando com toda sinceridade: o governo está rapando o tacho dos

cofres públicos para sobreviver a um momento de desgaste, um momento em que

Minas Gerais,  com o choque de gestão, está quebrada,  sem recurso. Por  isso,  o

governo não admite sequer uma distribuição de recurso, como propôs o deputado

Paulo Guedes, e a veta. Gasto social, qualquer custo social merece do governo um

veto. Até o dinheiro da previdência do servidor público está sendo rapado do tacho.

São R$3.241.000.000,00 que estão sendo rapados do tacho, para serem gastos em

benefício do governo, para não anunciar a quebradeira de Minas Gerais ocorrida com

o  choque  de  gestão  do  senador  Aécio.  Falar  isso  em  boa  voz,  em  bom  tom,

desagrada evidentemente àqueles que rapam o tacho dos cofres em Minas Gerais.

Quando o deputado Paulo Guedes propõe uma emenda importante como essa, que

faz uma divisão de renda para os municípios do Norte de Minas, evidentemente há

veto do governador do Estado, porque não se pode distribuir renda, é necessário se

concentrar nos interesses nefastos do senador Aécio Neves. É isso que acontece.

Agora,  Sr.  Presidente,  os  trabalhadores da  Cemig  estão  em greve,  mas,  nesse

caso, o governo não age para dividir os lucros estupendos que as empresas privadas

que operam na Cemig têm. Aí não. Mas, para a Andrade Gutierrez, para os acionistas

privados  da  Cemig,  pode  haver  a  distribuição  dos  dividendos  e  do  lucro  que

quiserem.  É  impressionante,  Sr.  Presidente,  mas  a  Cemig  entregou

R$4.500.000.000,00 aos acionistas este ano. Foram R$4.500.000.000,00.

Não tem recurso para a previdência dos servidores, rapa o tacho do orçamento do

Estado, mas R$4.500.000.000,00 para os acionistas da Cemig podem ser distribuídos

da  forma  que  o  senador  Aécio  julgar  melhor  para  a  sua  eterna  pré-campanha

presidencial. Aí pode, tudo o que servir para esconder o maldito choque de gestão e a
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quebradeira de Minas pode.

Eu já me referi aqui, Sr. Presidente, a algo que acontece em Minas Gerais, e tem

havido  várias  reclamações.  O  governo  não  consegue  sequer  pagar  o  que  deve

àqueles  que ao Estado prestaram serviço.  Escolas  nos remetem diariamente,  por

meio do  facebook,  de redes sociais e de  e-mails,  cobranças do governo, que não

paga  às  escolas  que  contratou  para  as  aulas  do  Programa  de  Ensino

Profissionalizante - PEP. Estão indo à falência porque o governo não tem recurso

para arcar com o compromisso assumido com essas escolas.

O governo não tem recurso para a mata seca nem para os municípios do Norte de

Minas. Para isso não tem, ele veta, como na discussão que estamos fazendo agora.

Não tem recurso sequer para licitar cafezinho na Secretaria da Fazenda, porque é um

governo quebrado, falido. Um governo que não tem mais condições de pegar dinheiro

emprestado porque já acabou o crédito. Assim se encontra Minas Gerais, quebrada.

O maldito choque de gestão quebrou Minas Gerais. Esse é o quadro real do nosso

estado,  Sr.  Presidente.  E,  agora,  há que se retirar  do fundo do tacho,  rapando o

tacho,  o dinheiro da previdência dos servidores,  colocando em risco aquilo  que é

sagrado, que é a aposentadoria do servidor público, seja ele do Poder Legislativo,

Executivo,  Judiciário,  Tribunal  de  Contas  ou  do  próprio  Ministério  Público.  Mas,

servidoras e servidores públicos, deputadas e deputados, para a Andrade Gutierrez,

para os acionistas da Cemig, não há problema.

Neste ano,  R$4.500.000.000,00 foram distribuídos para os acionistas da Cemig.

Dava para construir,  deputados  ligados à saúde,  2.250 Upas -  isso a Assembleia

Legislativa  não  coloca  na  propaganda  -  só  com  o  dinheiro  do  superávit  e  dos

dividendos  entregues  à  Andrade  Gutierrez.  Dava  para  construir  1.273  escolas;

corresponde  a  72%  do  gasto  do  governo  de  Minas  com  a  saúde  em  2012;

corresponde a 3,75 vezes o gasto do governo de Minas com transporte; corresponde

a 48.875 casas populares a um custo de R$96.00,00 cada, preço referente ao Minha

Casa Minha Vida. A fonte dessas informações é o Portal da Transparência.

Ou seja,  isso o governo não impede,  pelo  contrário,  ele modificou o acordo de

acionistas da Cemig para garantir que pelo menos 50% dos dividendos fossem para

os  acionistas  -  leia-se Andrade Gutierrez.  Aí  não há corte,  aí  não há choque de
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gestão,  aí  é  dividendo.  É  assim  que  governo  age.  Mas  para  o  servidor  público,

termina com o fundo da previdência. Tire R$3.241.000.000,00 e faça com que esse

recurso  desapareça no buraco  sem fundo do Funfip.  Aí  o  governo não precisará

colocar o dinheiro do seu orçamento na previdência dos servidores, e que se danem

o próximo governo e os próximos governos, que estarão ainda mais encalacrados

com os empréstimos feitos.

Por isso há que se vetar até uma emenda singela como essa do deputado Paulo

Guedes. Não pode, para os municípios do Norte mineiro não tem recurso, é o choque

de gestão, é o governo da firmeza, que corta. Mas corta na saúde, na educação, no

transporte, na previdência dos servidores. E os servidores vendo o dinheiro que foi

religiosamente tirado do seu bolso, mensalmente, de 11% que compõem um fundo de

R$3.241.000.000,00.

Esse recurso é rapado do tacho para que o governo tenha uma sobrevida. Sei, Sr.

Presidente, que, ao ouvirem isso, alguns deputados se sentem incomodados. Mas

eles  deviam estudar  essa questão do Funpemg e  verificar  como o  governo  está

agindo mal nessa situação, como o governo está retirando algo que foi construído

com muito sacrifício com o objetivo de garantir uma previdência no futuro.

Infelizmente o governo age dessa forma irresponsável, a forma como isso é feito

aqui na Assembleia Legislativa, neste momento. Sr. Presidente, nestes 2 minutos que

me restam, quero lamentar a forma como o governo age. Esses 2 minutos me foram

interrompidos, de maneira truculenta, por deputados da base do governo, enquanto

eu tentava organizar meu raciocínio. Faço questão de recuperar os 2 minutos e de

colocar aqui, com muita clareza e propriedade, nosso posicionamento a favor da mata

seca,  dos  municípios  norte-mineiros,  daquele  povo  sofrido,  dos  geraiseiros.  Faço

questão de me referir  a  eles,  como o fizeram os deputados Tadeu Leite  e Paulo

Guedes,  os  deputados  que  defendem  o  nosso  Norte  de  Minas  e  sabem  da

importância desse recurso para essas prefeituras.

Esse veto do governador é mais um da sua tática cruel, da sua tática perversa. Ao

fim  e  ao  cabo  de  dois  governos  do  senador  Aécio  e  de  um  governo  do  Prof.

Anastasia,  tiveram, melancolicamente,  de rapar  o tacho do orçamento  do  Estado,

para tentar acabar um governo em fim de festa. É como se estivéssemos no final de



1968
____________________________________________________________________________

uma belíssima festa de casamento. Mas descobrimos que essa festa, em vez de bela,

foi muito custosa. Alguns desesperados, Caixa, rapam em uma festa os salgadinhos e

os doces, não deixam que sobre sequer aquilo que ilustrava a festa. Assim tem agido

o nosso governo com esse maldito choque de gestão, o choque que quebrou Minas.

Agora o governo é obrigado a fazer um veto que deixa atordoado até nosso Norte de

Minas, cuja divisão de recursos e de comportamentos não foi feita pelo governo do

Estado.

Muito obrigado, presidente, por respeitar o prazo e por fazer com que os deputados

da base do governo passem a escutar o que devem escutar, embora a truculência

não admita, truculência que, às vezes, é usada em comissões desta Casa, mas é

preciso denunciá-la do Plenário desta Casa. A liberdade não pode ser retirada, as

vozes não podem ser caladas. É preciso que as opiniões sejam ouvidas pelo conjunto

da sociedade. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O presidente - Com a palavra, o deputado Durval Ângelo.

O deputado Durval Ângelo* - Sras. Deputadas, Srs. Deputados, Mesa do evento,

público presente, telespectadores da TV Assembleia, acho que o veto em discussão

tem  sua  importância,  apesar  de  eu  entender  que  antes  do  veto  deveríamos  ter

debatido  mais  aquele  projeto.  Ele  tem  vários  artigos  de  flagrante

inconstitucionalidade, e fica clara minha defesa intransigente de que a mata seca é

um prolongamento da mata atlântica.

O  governador  acertou  em  alguns  vetos.  Acho  que  esta  Casa,  quando  votou  o

projeto, não teve grande zelo com a questão ambiental. Eu votei contra o projeto e

contra  as  emendas.  Mas  entendo que  essa emenda  tem alcance e  interesse  da

Comissão de Direitos Humanos. E à convite, na maioria das vezes, do deputado Arlen

Santiago, temos andado pelo Norte de Minas na defesa da causa indígena e vemos

que os municípios que têm mata seca - e tive condições de fazer um sobrevoo e

verificar isso -, precisam de alguma compensação. Acho que isso é correto. O que

não  quer  dizer  que  outros  municípios  que  têm  ecossistemas  que  precisam  ser

preservados também não tenham esse direito.  Mas se os deputados do Norte de

Minas se mobilizaram, acho que há mérito, e que outros deputados defendam suas
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regiões. Acho que essa emenda vetada, de todo o projeto, se apertássemos, será a

mais significativa.

Gostaria, Sr. Presidente, de dizer que esta Casa está vivendo uma crise hoje. O

noticiário de ontem e de hoje está caindo sobre esta Casa. Espero que, com todo o

debate neste palco, não estejamos como no filme do navio que afundou quando foi

lançado ao mar,  em que  um  dos  construtores  disse  que  nem  Deus  ia  conseguir

afundá-lo. Enquanto ele afundava, a orquestra tocava. Tenho receio de que estejamos

aqui como a orquestra do Titanic, assistindo ao barco afundar. O noticiário de ontem e

de hoje que envolve esta Casa, sem paixão, sem sectarismo, tem de ser analisado

por todos nós. Não sabemos. Foi detonada uma ponta do iceberg, apareceu e pode

haver desdobramentos nos próximos dias.

Tenho muita paixão por algumas coisas, mas a questão ideológica partidária não é

a que me dá mais paixão. Tenho paixão por causas de defesa da vida e de defesa

dos direitos humanos. Mas quero deixar claro, Sr. Presidente, que seria importante a

Mesa se reunir e se debruçar sobre os fatos presentes, para a cada dia não sermos

surpreendidos com um fato novo. Em todos os lugares que fui aqui, vi deputados,

pela internet, esperando o que a imprensa vai dizer, qual será a próxima notícia. Não

podemos dar uma de avestruz, pôr a cabeça no terreno e nos esquecer do que está

ao redor do mundo. Então, acho que temos de refletir  a questão. Não quero falar

muito  para  não  dizerem  que  estou  tomando  posicionamento,  mas  não  podemos

permitir que esta Casa atraia o eixo de um problema para si.

O presidente Dinis Pinheiro fez um belo trabalho colocando esta Casa legislativa à

frente de muitos outros  legislativos do Brasil  ao cortar  algumas regalias  e alguns

privilégios desta Casa, com uma condução firme. Então, acho que temos de refletir

sobre  isso.  Deixo  essa  reflexão.  Vamos  ter  de  pensar  nos  desdobramentos,

evidentemente que sem nenhum prejulgamento, sem nenhum preconceito. Mas pode

ser que amanhã os senhores deputados sejam surpreendidos com uma notícia nova,

com outra nova, e tenhamos, sem questão partidária, sem questão ideológica das

eleições do ano que vem, de nos posicionar.

Então, o meu encaminhamento é pela derrubada do veto. O projeto foi todo muito

ruim.  Não  foi  uma das  peças  aprovadas  por  esta  Casa que não  deu orgulho.  A
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Proposição de Lei nº 21.843 não será das mais nobres que esta Casa já apreciou.

Mas, quando as coisas começam ruins, não é fácil acertar no meio do caminho.

Acho que hoje o problema ambiental é concreto. O mundo inteiro está vivendo com

a desestruturação do meio ambiente. A defesa da ecologia tem de ser uma bandeira

muito firme e decidida. Não podemos pensar no mundo, na Terra para uma geração

apenas. Temos de pensar no futuro. Um projeto com uma intervenção tão estrutural e

global  como essa na questão ambiental...  Permitir  a  construção de barragem em

Vereda? Ainda bem que o governador vetou a proposta. Isso é um absurdo; isso fere

a  legislação  federal.  E  nós  aprovamos  essa  proposta  aqui.  Vamos  fazer  uma

autocrítica.  Ser  legisladores  nos  impõe  responsabilidade.  O  governador  vetou  a

matéria  porque,  caso  contrário,  o  Ministério  Público  a  derrubaria.  Já  fizemos  a

tentativa de votar matéria por desconhecer a lei da mata seca, e a Justiça a derrubou

por meio de ação do Ministério Público. O que adianta? Se temos casos em que

precisamos  caminhar  com  passos  mais  firmes,  esse  projeto  que  trata  do  meio

ambiente é um exemplo.

Deixo  minha  contribuição  e  essa  reflexão  aos  deputados.  Vamos  pensar.  Não

podemos ficar como aquela orquestra que tocou nas águas frias e geladas quando

um grande transatlântico afundou. Um de seus construtores disse que nem Deus o

afundaria. Talvez sejamos chamados para alguns posicionamentos mais sérios. Muito

obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O presidente - Com a palavra, o deputado Gilberto Abramo.

O deputado Gilberto Abramo* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados,

antes de abordar diretamente o assunto dos vetos, gostaria de fazer um apelo a V.

Exa.  no  que  se  refere  à  transmissão  feita  pela  TV  Assembleia  das  reuniões  de

Plenário. Acompanhei a transmissão há alguns minutos e vi que houve um corte para

que se transmitisse a programação da Câmara Municipal.  Gostaria que houvesse

bom-senso.  A partir  do  momento  em  que  a  reunião  de  Plenário  se  estende,  a

prioridade deve ser dada à Assembleia Legislativa e não à Câmara Municipal. Não se

justifica o corte no sinal para transmitir a programação da câmara. Portanto, solicito à

V. Exa. a revisão dessa medida, entendendo que isso se restringe apenas à TV a
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cabo  e  não  ao  sinal  aberto.  O  importante  é  que  as  reuniões  de  Plenário  sejam

acompanhadas pela população, independentemente de se tratar de canal aberto ou

fechado.

Sr.  Presidente,  eu  seria  repetitivo  nas  argumentações  apresentadas  por  vários

deputados durante praticamente duas horas a respeito dos três vetos do governador.

Gostaria de encerrar minha fala não sendo repetitivo e de apresentar os vetos ao

Plenário. Até porque V. Exa. sabe muito bem que defendo e continuarei defendendo a

leitura de qualquer veto ou proposição, uma vez que, devido ao grande número de

requerimentos  e  emendas,  fica  difícil  para  nós  assimilar  de  fato  o  que  estamos

votando, sem o devido conhecimento, não sendo cobrados pela população.

Chegamos a ter 100 emendas, e não dá para guardar o teor de cada uma delas,

deputado Dalmo Ribeiro Silva. Então, acho conveniente mudarmos isso no regimento.

Que determinadas emendas sejam lidas em Plenário para que os  deputados não

sejamos pegos de surpresa nem questionados por  nossa própria  base,  que pode

dizer que não temos nenhum interesse nas informações ou nos fatos que ocorrem no

Plenário.

O primeiro veto do governador se refere ao § 3º do art. 12, deputado Célio Moreira,

e diz: “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.

Nas razões do veto, o governador informa: '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'.

Além disso, constatou-se que 'o caput do art. 12 trata de intervenções em area de

preservação permanente - APP. Tais intervenções são previstas em sentido amplo e

abarcam, portanto, diversas situações de interferência no meio ambiente, inclusive a

supressão'.
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No art. 123, também houve um veto aos §§ 1º e 2º, deputado Cabo Júlio. Já até

abro um parêntese, presidente, para dizer que apresentamos um requerimento em

comemoração aos 329 anos da Polícia Militar. Gostaria, presidente, que, se possível,

na data da comemoração, o deputado Cabo Júlio estivesse à frente do evento de

homenagem à Polícia Militar. Já apresentamos o requerimento, e solicitaria que um

cabo da Polícia Militar conduzisse essa reunião especial.

Então, o art. 123, no seu § 1º, diz: “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”. Não consigo entender por que razão estamos vetando esse parágrafo,

uma vez que aqui discutimos, brigamos, defendemos que toda e qualquer remoção

de área verde, seja acréscimo, seja remoção, tem que ser objeto de estudos. Aqui

está-se contrariando o que foi decidido. Então, deputado Tadeu Martins Leite, não

serei favorável a esse veto. (- Lê:)

“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”.

No seu § 2º: (- Lê:) “A análise de alternativa técnica e locacional a que se refere o

inciso I do § 1º para tais atividades se dará nos limites do imóvel rural”.

A justificativa diz o seguinte:  (-  Lê:)  “Em conformidade com as  razões  do veto,

baseado nas justificativas apresentadas pela Semad, o governador atestou que, ao

se definir a regra de transição prevista nos §§ 1º e 2º do art. 123, retiraram-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.

Informou ainda que a revogação da Lei nº 14.309, de 19/6/2002, prevista no art.

126 da proposição, poderá ensejar, de início, uma aparente lacuna no sistema jurídico

estadual de proteção do meio ambiente.
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Porém, justifica o governador, abre aspas: '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'.

Assim, nas razões finais do veto, averbou-se que, 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 possibilita, 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 do art. 24 da Constituição da República

Federativa do Brasil.

Vetaram-se, portanto, os dispositivos em referência, pela contrariedade ao interesse

público, sob o fundamento de que as normas de transição neles estabelecidas são

menos protetivas das áreas de importância biológica extrema e especial, argumentos

com os quais concordamos”.

Essas são palavras do relator, de quem discordo, presidente.

O terceiro veto é ao art. 125, que diz... Presidente, sei que meu tempo se encerrou,

mas há apenas duas páginas.

Seria insuficiente para ler, faltam apenas duas páginas e meia. Agradeço pela boa

vontade, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.

O presidente - Com a palavra, o deputado Cabo Júlio.

O  deputado  Cabo  Júlio*  -  Sr.  Presidente,  Sras.  Deputadas  e  Srs.  Deputados,

lamentamos a dificuldade que às vezes  existe nas negociações entre oposição e

situação. Poderia certamente ser facilitado o desenvolvimento dos trabalhos nessa

Casa, mas democracia é isso. Costumo dizer que o regimento é o instrumento da

minoria,  é  a  forma  de  a  minoria,  na  defesa  daquilo  que  acredita,  mostrar  o

descontentamento  com  as  matérias  que  são  votadas,  de  usar  os  argumentos

regimentais, até para provocar uma discussão às vezes mais profunda, para mostrar

o outro lado e também contribuir para o aprimoramento da produção legislativa numa

Casa democrática, como esta.

Já demonstramos isso, com todo o nosso bloco por completo vindo a esta tribuna,

mostrando os nossos pontos conflitantes, usando os instrumentos regimentais para
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poder questionar, demonstrar ao nosso colega, o deputado Zé Maia, que tinha duas

páginas e meia para fundamentar o seu descontentamento. Mas acho que a oposição

é boa para a democracia, porque, se houvesse nesta Casa 77 deputados governistas

ou 77 deputados oposicionistas, a qualidade da produção legislativa certamente seria

bem diferenciada. Então esse digladiar, um cedendo um pouco aqui, outro cedendo

um pouco ali, mostra o entendimento do outro lado. O nosso bloco tem parlamentares

altamente qualificados, como o deputado Paulo Guedes, que é muito bem qualificado

nesse assunto.

Deputado Paulo Guedes, acompanhamos aqui a sua luta pelo Norte de Minas, pela

defesa  dos  interesses.  Às  vezes  as  pessoas  acham  que  o  Norte  de  Minas  não

pertence a Minas Gerais, querem dar o mesmo tratamento que dão a outras áreas

mais  ricas,  mais  abastadas.  Todo  mundo  fala  em  separar  algumas  áreas  deste

estado,  mas  ninguém  fala  em  separar  o  Norte  de  Minas,  que  precisa  de  tantas

demandas. E V. Exa., como defensor daquela região, acaba sendo, no nosso bloco, o

nosso timoneiro. Estaremos todos votando com V. Exa, com os interesses do Norte

do Minas. Não podemos permitir que aquela região tão sofrida seja só lembrada na

época da eleição. Quando chega a eleição para o governo, vão caravanas para o

Norte  de  Minas,  prometendo  fazer  isso  ou  aquilo.  Às  vezes  o  tempo  passa,  as

promessas ficam no esquecimento, e só são lembradas no Norte de Minas quatro

anos depois.  Então o papel  de  V.  Exa.  é primordial  para  mostrar  que,  sim,  essa

cidade precisa ser lembrada durante os quatro anos, ser bem tratada, que ela precisa

de um carinho especial  porque é uma região tão pobre e com tantas demandas.

Como diz o nosso deputado Sávio, a Minas Gerais da realidade é bem diferente da

Minas Gerais dos contos de fadas.

Então fica o nosso questionamento, a nossa discussão ao veto à Proposição de Lei

nº 21.845, cujo autor é o próprio governador. Estamos fazendo essa discussão sobre

a proposição que dispõe sobre as políticas ambientais e de proteção à biodiversidade

no Estado.

Aqui tenho um relatório da nossa assessoria técnica. O primeiro veto se refere ao

parágrafo... Vou falar bem devagar, para meus colegas entenderem, para ser bem

claro. O § 3º do art. 12 refere-se... Enquanto estou discursando, estamos ali fazendo
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um debate para ver se chegamos a um entendimento sobre o que votar e como votar.

Esse  veto  refere-se  ao  §  3º  do  art.  12,  que  prevê,  em  seu  caput,  que  o  órgão

ambiental  competente  poderá  autorizar  a  intervenção,  em  área  de  preservação

permanente,  a  chamada  APP,  em  alguns  casos  excepcionais,  como de  utilidade

pública, de interesse social, de atividades eventuais, ou de baixo impacto ambiental,

devidamente  motivados  em  procedimentos  administrativos.  Já  o  §  3º,  meu  líder

Adalclever,  permite  a  supressão  da  vegetação  nativa  em  áreas  de  preservação

permanente,  nos  casos  já  mencionados  nesse  artigo,  e  acrescenta  que  as

intervenções  poderão  ser  realizadas  também  para  o  consumo humano  e  para  o

consumo de animais, a chamada dessedentação. O governador do Estado Antonio

Júlio Anastasia justificou que o veto é resultado de apontamentos do próprio governo,

da  Secretaria  de  Estado  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento  Sustentável  e  do

Ministério da Fazenda.

Quando  um  projeto  entra  em  discussão  aqui,  o  governo,  por  meio  de  suas

secretarias respectivas de mérito, emite uma nota técnica, dando o norte, a linha, o

esclarecimento, as posições, inclusive para embasar e dar suporte para os deputados

votarem.

O governador justificou dizendo que veto é resultado justamente de apontamentos

da  Secretaria  de  Estado  do  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento  Sustentável  e  da

Fazenda.  As  novas  hipóteses  para  intervenção  na  APP podem  ser  inseridas  no

conceito de atividades eventuais e de baixo impacto ambiental, já previstas no próprio

caput do projeto.

O § 1º cria uma regra de transição - que já é o segundo veto - que incide sobre os

§§ 1º e 2º do artigo 123. Eles determinam regras de transição que devem vigorar até

que o Conselho de Política Ambiental, o Copam, regulamente e redefina a revisão

das  áreas  prioritárias  para  a  conservação  da  biodiversidade,  tão  lembradas  nas

campanhas e tão esquecidas ao longo do tempo, e para a criação de unidades de

conservação.

O § 1º estabelece que a autorização para retirada de vegetação nativa nas áreas de

importância  biológica  deverá  ser  precedida  de  apresentação  de  estudos  que

comprovem a ausência de alternativas técnicas ou relacionadas à localização. Ou
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seja, é a última coisa a se fazer. É por isso que é necessária uma apresentação que

fundamente essa única alternativa.

O dispositivo ainda determina que, na implantação e ampliação de empreendimento

nessas  áreas,  o  órgão  ambiental  poderá  exigir,  no  processo  de  licenciamento

ambiental, estudos técnicos e medidas adicionais para reduzir o impacto ambiental.

O § 2º apenas determina que a análise dessas alternativas para o exercício das

atividades agrossilvipastoris se dará nos limites do imóvel rural. No entanto, segundo

a Secretaria Estadual de Meio Ambiente, a nossa Semad, com a proposição no art.

126, ficaria revogada a Lei 14.309, de 2002, que trata da proteção à biodiversidade.

Segundo a  nota  técnica  da própria  Semad,  “há  uma aparente  lacuna  no  sistema

jurídico estadual de proteção do meio ambiente”. Essa lacuna deve-se ao fato de que

as regras de transição estabelecidas, quando comparadas à então lei revogada, a Lei

nº 14.309/2002, são insuficientes para garantir, na sua máxima eficácia, a proteção

das áreas de importância biológica extrema e especial, presidente.

* - Sem revisão do orador.

O presidente - Com a palavra, o deputado Leonídio Bouças.

O deputado Leonídio Bouças* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, estamos aqui hoje

votando os vetos feitos pelo governador a um projeto de lei  amplamente discutido

nesta Casa que cuida da biodiversidade do Estado,  de toda a política florestal,  o

chamado Código Florestal Mineiro.

Venhamos  e  convenhamos,  para  que  a  Assembleia  Legislativa  chegasse  ao

entendimento  do  que  foi  a  votação  desse  código  florestal,  tivemos  inúmeras

discussões em todo o Estado de Minas Gerais, das quais participamos no Triângulo

Mineiro. Tivemos discussões no Noroeste mineiro, no Sul de Minas e o que vimos

foram teses defendidas,  de um lado, pelos envolvidos no agronegócio mineiro, os

chamados produtores rurais, e, de outro, pelos chamados ambientalistas.

Esta  Casa,  ouvindo  ambos  os  lados  e  sendo  pressionada  por  eles  de  forma

democrática, chegou a esse código, que, por um lado, trouxe grande tranquilidade ao

meio rural mineiro. Naquela ocasião da votação do Código Florestal mineiro, eu tive a

oportunidade de, ao fazer a minha declaração de voto, dizer o quanto era importante,

naquele dia, termos votado essa lei, que, sem dúvida nenhuma, era uma forma de
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contribuir com o trabalhador, porque o produtor rural é o grande trabalhador deste

país, e também para que tivéssemos a tranquilidade de não ter,  todos os dias,  a

Polícia Florestal batendo nas portas, ou seja, nas porteiras das fazendas, impedindo

o homem do campo de trabalhar com tranquilidade.

Hoje mesmo, Sr. Presidente, recebi da Promotoria do Meio Ambiente de Uberlândia

uma notificação, cujo teor ainda não sei,  mas que está no meu e-mail  dizendo a

respeito de uma propriedade rural, minha, na cidade de Uberlândia. Estou tranquilo,

porque quero que os promotores também cumpram com o Código Florestal mineiro,

porque nós temos, em algumas comarcas, a vigência do Código Florestal brasileiro,

mas ainda sem a votação do Código Florestal mineiro. Eu tive a oportunidade de

assistir a alguns promotores se manifestarem dizendo que, enquanto não se votasse

a mudança na lei mineira, ela estaria prevalecendo mesmo com a votação do código

brasileiro.

Está  presente  aqui  o  deputado  Luiz  Humberto  Carneiro,  que  sabe  disso.  Nós

fizemos uma reunião no Sindicato Rural de Uberlândia, há cerca de 15 dias, com

mais  de  300  produtores  rurais,  que  receberam  ali  informações  dadas  por  um

especialista  sobre  o  Código  Florestal.  Naquele  dia,  percebemos  o  quanto  os

produtores rurais mineiros ficaram mais tranquilos para o seu trabalho depois que

esta Casa conseguiu votar esse código tão importante.

Quanto a esses vetos, eu quero relembrar o dia da votação nesta Casa. Aí, temos

de concordar que as coisas podem ser consideradas de ambos os lados, por uma

determinada razão. Lembro-me de o deputado Paulo Guedes fazer uma verdadeira

guerra naquele momento para ver a sua emenda ser aprovada. Ela foi colocada no

código votado naquele instante. No entanto, ela foi vetada. Naquele mesmo dia, eu

estava ali, onde hoje está sentado o deputado Sebastião Costa. E eu ainda disse, na

discussão... Porque ali, naquela mesa, é que se deu a discussão sobre essa emenda,

na tentativa de uma conciliação entre a posição governista e a posição do deputado

Paulo Guedes, no que se referia à distribuição do ICMS ecológico, com a parte do

ICMS ligada ao meio ambiente.

Naquele momento, demonstrei a minha preocupação, porque todos sabem que a

distribuição  do ICMS não pode  ser  discutida  e  votada numa lei  ambiental  ou  de
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qualquer  natureza.  Temos  de  nos  debruçar  para  fazer  uma verdadeira  discussão

sobre a distribuição do ICMS do Estado, já que a Constituição Federal determina que,

de  todos  os  recursos  do  Estado,  75%  ficam  com  o  Estado  e  25%  têm  de  ser

distribuídos para os municípios, a chamada parcela pertencente aos municípios. A

Constituição Federal também determina que 75% dessa parcela sejam distribuídos

conforme o Valor Adicionado Fiscal - VAF - de cada município e que os outros 25%

sejam distribuídos conforme dispuser a lei estadual.

Em Minas Gerais, como não existia lei estadual, nos idos de 1996, votamos nesta

Casa a distribuição dos 25% para os municípios não conforme o ICMS mas conforme

uma lei estadual enviada a esta Casa pelo ex-governador Eduardo Azeredo. Ficamos

aqui meses discutindo a chamada Lei Robin Hood. O que era essa lei? Justamente

uma nova divisão de 25% da parcela pertencente aos municípios, porque em 75%

não tínhamos como mexer e seriam distribuídos conforme o VAF de cada município.

Como não havia lei estadual em Minas Gerais, todos os recursos eram distribuídos

conforme o VAF. Portanto, dessa forma, eram distribuídos analisando-se apenas o

fator econômico.

Com a chamada Lei Robin Hood, fizemos a distribuição. Uma parte ficou conforme

a área do município em relação à área total do Estado. Uma pequena porcentagem é

conforme o tamanho da população daquele município relativamente à população total

do  Estado.  Outra  pequena  parcela  ficou  distribuída,  de  acordo com a  população,

entre os 50 maiores municípios do Estado. E assim por diante. Tivemos também uma

parcela  distribuída  conforme  a  aplicação,  a  defesa  e  a  conservação  do  meio

ambiente, que é o ponto no qual o deputado Paulo Guedes procurou agora fazer essa

emenda.

Portanto, Srs. Deputados, neste instante, cabe a cada um votar conforme aquilo

que pensa  relativamente  a esse veto.  Este  é  o  momento  ou  não de inserir  uma

modificação na distribuição do ICMS. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O presidente - Com a palavra, o deputado Bonifácio Mourão.

O deputado Bonifácio Mourão - Sr. Presidente, deputadas e deputados, serei breve.

Falaremos em poucos minutos sobre o veto e sobre um outro projeto que está aqui
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para ser votado, relativo ao aumento para professores e professoras de modo geral.

Quanto ao veto, tivemos oportunidade de esclarecer aqui a posição do governo do

Estado a respeito disso. A emenda do ilustre deputado Paulo Guedes, na verdade,

beneficia cerca de 93 municípios mineiros, particularmente municípios do Norte de

Minas, do Jequitinhonha e do Mucuri. Mas alguns municípios mesmo dessas regiões

perdem recursos. Na verdade, nos cálculos que a assessoria da Assembleia fez para

nós, na pessoa de um dos principais assessores da área, o Helinho, 360 municípios

perdem recursos com essa emenda. O critério de mata seca não é suficiente para

fazer  justiça  aos  municípios  mais  pobres.  Muitos  municípios  pobres,  tão  pobres

quanto  os  municípios  do  Norte  de  Minas,  do  Jequitinhonha  e  do  Mucuri,  estão

perdendo recursos, e não é esse o critério que estamos procurando.

Falou-se aqui que é preciso buscar o melhor critério para Minas Gerais, mas temos

de levar em consideração o maior número de municípios que perdem recursos. Então

o melhor critério para Minas Gerais é aquele em que o maior número de municípios

não  perde  recursos.  Já  há  projeto  em  andamento,  e  faremos  um  estudo  mais

aprofundado para buscar uma alteração mais justa na distribuição de recursos, de

modo a não prejudicar municípios pobres. Então, nessa situação, ratificamos o que

falamos anteriormente: liberamos a bancada da base para votar como achar melhor,

mas com essas ponderações, pois 360 municípios mineiros estão perdendo recursos

com a derrubada do veto do governador  e a aprovação da emenda do deputado

Paulo Guedes.

Queremos,  nesta  oportunidade,  Sras.  e  Srs.  Deputados,  agradecer  a  todos  os

deputados  da base que estiveram pacientemente  em Plenário  até este  momento,

acompanhando  toda  a  obstrução,  e  pedir  a  todos  os  deputados  da  base  que

permaneçam  aqui  para  darmos  quórum  para  aprovar  o  projeto  do  aumento  dos

professores, que está na pauta. Isso é para que ninguém venha dizer que a base do

governo não deu quórum para votar o projeto do aumento do professorado. O Prof.

Antonio Augusto Anastasia, governador do Estado de Minas Gerais, tem empenho em

que se aprove esse projeto remetido por ele a esta Casa. Está sendo coerente com a

sua profissão de origem. O grande professor e grande governador Antonio Augusto

Anastasia pede a todos os deputados que fiquemos aqui, que não obstruamos. Não
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vamos  fazer  obstrução  a  esse  projeto;  vamos  votar  também  pelo  aumento  dos

professores do Estado de Minas Gerais. Muito obrigado a vocês.

Registro de Presença

O presidente (deputado Dinis Pinheiro) - Quero saudar a ilustre presença do Dr.

Armando,  nosso amigo prefeito  de Araçuaí.  Seja  muito bem-vindo.  É uma alegria

reencontrá-lo.  Aproveito  para  transmitir  um  abraço  ao  Gilsinho,  prefeito  de  Novo

Cruzeiro, e ao Valdinei, vereador desse município, que também nos prestigiam neste

momento.  Quero  registrar  a  presença dos queridos  vereadores Paulinho e Edson

Vítor, da acolhedora cidade de Três Pontas. Sejam muito bem-vindos.

Votação do veto ao § 3º do art. 12 e ao § 2º do art. 123.

Questões de Ordem

O deputado Sávio Souza Cruz - Qual é esse parágrafo, presidente? Poderia ler o

parágrafo que vamos votar neste momento, se é o que foi destacado? É só porque é

difícil guardar o parágrafo.

O presidente - O destaque será votado por último. As deputadas e os deputados

responderão “sim” para manter o veto, “não”, para rejeitá-lo ou “em branco”, se assim

o desejarem. A presidência solicita a atenção das deputadas e dos deputados para...

O  deputado Paulo  Guedes  -  É  só  para  perguntar  ao  líder  Mourão por  que,  na

semana passada... O líder Mourão, deste microfone, no encaminhamento da semana

passada, liberou a bancada, e hoje mudou de posição. É só para saber isso. Está

liberada a bancada? Espero, então, a consciência de todos, inclusive a do Mourão,

para votar conosco.

O deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, pela ordem, o que está sendo votado,

o projeto, a emenda ou o destaque?

O presidente - Mais uma vez, está em votação o veto ao § 3º do art. 12 e ao § 2º do

art. 123, com parecer pela manutenção.

O deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, realmente não estou entendendo. O

destaque foi do § 1º? V. Exa. pode ler o que foi destacado e o que está em votação

para podermos entender? Realmente não estou entendendo.

O presidente - Mais uma vez: veto ao § 3º do art. 12 e ao § 2º do art. 123, com

parecer pela manutenção.
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O deputado Rogério Correia - Não pode ser lido, Sr. Presidente, para eu entender?

Não estou conseguindo entender a votação.

O  presidente  -  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 veto ao § 3º do art. 12 e ao § 2º do art. 123.

- Registram “sim” os deputados e as deputadas:

Adalclever Lopes - Alencar da Silveira Jr. - Almir Paraca - Ana Maria Resende -

André Quintão - Anselmo José Domingos - Antônio Genaro - Antonio Lerin - Arlen

Santiago - Bonifácio Mourão - Bosco - Cabo Júlio - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta -

Celinho do Sinttrocel - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva -  Dilzon Melo - Doutor

Wilson Batista - Duarte Bechir - Durval Ângelo - Elismar Prado - Fabiano Tolentino -

Fábio Cherem - Fred Costa - Gilberto Abramo - Glaycon Franco - Gustavo Corrêa -

Gustavo Valadares - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - João Leite - 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 - Neider Moreira - Paulo Guedes - Pinduca Ferreira - Pompílio

Canavez -  Rogério Correia -  Romel Anízio -  Rômulo Veneroso -  Rômulo Viegas -

Rosângela Reis - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tadeu

Martins Leite - Tiago Ulisses - Tony Carlos - Ulysses Gomes - Zé Maia.

- Registra "não" o deputado:

Luiz Henrique.

O deputado Antônio Carlos Arantes - Sr. Presidente, o meu voto é “sim”.

O deputado Luiz Henrique - Sr. Presidente, retifique o meu voto, é “sim”.

O presidente - Estão computados. Votaram “sim” 62 deputados. Não houve voto

contrário. Está mantido o veto ao § 3º do art. 12 e ao § 2º do art. 123. Em votação, o

veto ao art. 125.

- Registram “sim” os deputados e as deputadas:

Anselmo José Domingos - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Antonio Lerin -
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Bonifácio Mourão - Bosco - Carlos Mosconi - Celinho do Sinttrocel - Célio Moreira -

Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir - Elismar

Prado  -  Fabiano  Tolentino  -  Fábio  Cherem  -  Glaycon  Franco  -  Gustavo Corrêa  -

Gustavo Valadares - Inácio Franco - João Leite - Juarez Távora - Juninho Araújo -

Lafayette  de  Andrada  -  Leonardo  Moreira  -  Liza  Prado  -  Luzia  Ferreira  -  Mário

Henrique Caixa - Marques Abreu - Neider Moreira - Pinduca Ferreira - Romel Anízio -

Rômulo  Veneroso  -  Rômulo  Viegas  -  Rosângela  Reis  -  Sebastião  Costa  -  Tiago

Ulisses - Ulysses Gomes - Zé Maia.

- Registram "não" os deputados e as deputadas :

Adalclever Lopes - Alencar da Silveira Jr. - Almir Paraca - Ana Maria Resende -

André Quintão - Arlen Santiago - Cabo Júlio - Carlos Pimenta - Gilberto Abramo - Hely

Tarqüínio - Leonídio Bouças - Luiz Henrique - Maria Tereza Lara - Paulo Guedes -

Pompílio  Canavez  -  Rogério  Correia  -  Sargento  Rodrigues  -  Sávio  Souza  Cruz -

Tadeu Martins Leite.

O deputado Hely Tarqüínio - Sr. Presidente, o meu voto é “sim”.

O presidente -  Está computado. Votaram “sim” 40 deputados. Votaram “não”  18

deputados. Está mantido o veto ao art. 125. Votação do veto ao § 1º do art. 123. Com

a palavra, para encaminhar a votação, o deputado Paulo Guedes.

O deputado Paulo Guedes* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados,

antes  de  iniciar  este  encaminhamento  -  a  bancada  encaminha  favoravelmente  à

manutenção  do  veto  -,  gostaria  de  dizer  que  entendemos  a  importância  da

preservação das veredas. Ao mesmo tempo, registramos nossa tristeza pela atitude

dúbia deste Plenário, principalmente dos líderes do governo na Casa. A cada dia vejo

que  as  palavras  deles  não  têm  validade  nenhuma.  Estou  decepcionado  com  os

acordos. Às vezes, fazemos um esforço tremendo para fazer acordo sobre matérias

importantes, como ocorreu com o Código Florestal, e o que vemos agora é a negação

de tudo o que combinamos. Apenas 19 parlamentares mantiveram suas posições na

votação do código, votando favoravelmente à nossa emenda, que redistribuía o ICMS

ecológico para o Norte de Minas e para o Vale do Jequitinhonha, fazendo justiça com

uma região.

Agora,  por  uma  imposição  do  governo,  39  parlamentares  mudaram  de  lado  e
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jogaram fora tudo aquilo  que disseram nas declarações de voto há 30 dias.  Eles

disseram  que  era  importante  fazer  justiça  ao  Norte  de  Minas  e  ao  Vale  do

Jequitinhonha.  Aí,  basta  uma ordem  do  governador  ou  do  senador  para  tudo  se

modificar. Eles só cuidam dos interesses dos mais ricos e acham que Minas Gerais

só  existe  nas  regiões  centrais  e  nas  regiões  ricas.  Eles  governam  este  estado

olhando para os lagos do Sul de Minas, para as plantações do Triângulo, para as

empresas e para as áreas industriais da região metropolitana, mas viram as costas

para o Norte de Minas e para o Vale do Jequitinhonha.

Quero registrar o nosso profundo sentimento. Registrar também que perdemos a

batalha, deputado Sávio Souza Cruz, mas não perdemos a guerra. O Norte não vai

aceitar ser a reserva ambiental de Minas Gerais para que o Triângulo possa desmatar

tudo,  produzir  e  gerar  empregos.  Vamos  reagir.  Queremos  o  posicionamento  do

governo,  dos  órgãos  ambientais,  da  Secretaria  de  Fazenda  sobre  a  forma  que

arrumaram de meter a mão nos recursos dos municípios que preservam para dá-los

aos grandes poluidores. O ICMS Ecológico é do Norte e do Jequitinhonha, que têm

56% de cobertura  vegetal.  É  um absurdo o  que o governo fez  aqui,  hoje.  Estou

decepcionado  com  o  líder  Mourão.  A  liberação,  na  verdade,  era  uma  grande

enganação; era só uma falácia nesta tribuna. Lá embaixo a ordem era manter o veto,

votar contra o Norte de Minas, votar contra o Jequitinhonha. Eles acham e entendem

que quem nasce no Norte de Minas e no Jequitinhonha tem de viver a vida inteira

para ser cortador de cana no Triângulo ou para colher café no Sul de Minas.

Essa história vai mudar, deputado Rogério Correia. Vamos fazer revolução. Minas e

o Norte de Minas já revolucionaram uma vez, já vencemos a Guerra dos Emboabas,

já derrotamos os sulistas, partindo de Matias Cardoso e do Vale do São Francisco.

Vamos fazer agora uma nova revolução. Esperem o Norte de Minas. Vamos levantar

a voz daquela região. Quero ver este governo ir lá falar  para a região, explicar o

porquê de tirar dinheiro dos pobres para dar aos ricos. A Lei Robin Hood é uma farsa.

O presidente – Com a palavra, o deputado Luiz Humberto Carneiro.

O deputado  Luiz Humberto Carneiro* – Ilustre deputado Sávio Souza Cruz, você

pode ter certeza de que o encaminhamento vai  ser no sentido de pedir aos colegas

não só da situação, mas também da oposição a manutenção do veto. Ou seja, que
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todas as áreas prioritárias sejam atendidas, mantendo-se o veto do governador. Essa

é a proposta. Tenho certeza, Sávio, de que vocês, dentro do critério que a oposição

teve, votaram “sim”. Esse é o apelo, o pedido a todos os nossos deputados.

* - Sem revisão do orador.

O presidente - Em votação, o veto ao § 1º do art. 123.

- Registram “sim” os deputados e as deputadas:

Adalclever Lopes - Alencar da Silveira Jr. - Almir Paraca - Ana Maria Resende -

André Quintão - Anselmo José Domingos - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro -

Antonio Lerin  -  Arlen  Santiago -  Bonifácio  Mourão -  Bosco -  Cabo  Júlio  -  Carlos

Mosconi - Carlos Pimenta - Celinho do Sinttrocel - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva

-  Dilzon  Melo  -  Doutor  Wilson Batista  -  Duarte  Bechir  -  Elismar  Prado -  Fabiano

Tolentino -  Fábio Cherem - Gilberto Abramo - Glaycon Franco -  Gustavo Corrêa -

Gustavo Valadares  -  Hely Tarqüínio  -  Inácio  Franco -  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 -

Mário Henrique Caixa - Marques Abreu - Neider Moreira - Paulo Guedes - Pinduca

Ferreira - Pompílio Canavez - Rogério Correia - Romel Anízio - Rômulo Veneroso -

Rômulo  Viegas -  Rosângela Reis  -  Sávio  Souza Cruz -  Sebastião  Costa  -  Tadeu

Martins Leite - Tiago Ulisses - Tony Carlos - Ulysses Gomes - Zé Maia.

O presidente - Votaram “sim” 59 deputados. Não houve voto contrário. Está mantido

o veto ao § 1º do art. 123. Está, portanto, mantido, em turno único, o Veto Parcial à

Proposição de Lei nº 21.845. Oficie-se ao governador do Estado.

Declarações de Voto

O deputado Sávio Souza Cruz - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas,

público que nos acompanha pelas galerias e pela TV Assembleia, assistindo ao que

acontece na Casa das leis de Minas Gerais. É incrível! Acabamos de ver aqui uma

demonstração,  a  mais  eloquente  possível,  do  comportamento  médio  desta  Casa.

Podemos  repartir  a  ação  do  governador  de  direito  de  Minas,  Prof.  Anastasia,

considerando três vetos. Lembro que, na votação do código florestal, o Bloco Minas

sem  Censura  propôs  alguns  destaques  e  foi  derrotado,  conseguiu  17  votos,  o

máximo,  quando estava em discussão a manutenção da preservação das nossas
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veredas.  Naquele  momento,  a  base  de  governo,  com  sua  ampla  maioria,  votou

favoravelmente, de forma maciça e praticamente em bloco, fechada, à retirada da

preservação das veredas. A juízo da base de governo, elas poderiam ser destruídas

sem  que  houvesse  prejuízo.  A oposição,  através  do  Bloco  Minas  sem  Censura,

encaminhou  a  matéria  justamente  no  sentido  contrário,  insistindo  que  era

fundamental  manter  consagrada  no  texto  a  preservação  desse  ambiente  único  e

decantado em verso e prosa e das formas mais poéticas possíveis. As veredas são

fundamentais  à  manutenção  do  equilíbrio  do  ecossistema,  sobretudo  no  cerrado.

Toda a argumentação feita pelo Bloco Minas sem Censura não foi capaz de demover

em um só milímetro a determinação da base de governo de possibilitar a destruição

das veredas. Poucos dias depois, o governador de direito de Minas Gerais resolve

vetar o dispositivo ao qual a base era maciçamente favorável,  sem que houvesse

justificativa. Da forma sempre silenciosa como se move a base, como se fosse uma

manada, do mesmo jeito que ocorreu com o intuito de destruir as veredas, ela ficou

novamente unida, silenciosa, e serviu no sentido oposto. Apenas o toque de caixa,

apenas a batuta do governador: “Vão para lá!”. E eles vão. “Mudamos. Vão para cá!”

E eles vão.  “Agora é para a frente!” E eles vão.  “Agora é para trás!”  E eles vão,

sempre de forma silenciosa e obediente. Como pode o eleitor mineiro entender que

toda a base de governo foi favorável a um dispositivo contra o qual se levantava a

oposição, e agora, como o governador o vetou, ela vem toda... Nós não mudamos.

Éramos  e  continuamos  sendo  favoráveis  à  preservação  das  veredas,

independentemente da posição do governador de direito. Isso é coerência! É possível

explicar  isso  às  pessoas.  Mas  explicar  comportamento  oposto  parece uma tarefa

difícil.  O  mesmo ocorre  em  relação  ao  dispositivo  tão  comentado,  de  autoria  do

deputado  Paulo  Guedes.  Houve  consenso.  Toda  a  base  votou  favoravelmente  à

proposição. Mas agora, com o veto do governador, a base mudou de lado, sempre

obediente e silente, cumpridora da vontade dos imperadores de Minas, o governador

de direito, Antônio Anastasia, e o governador de fato, Aécio Neves. Que fique para o

julgamento dos mineiros esse tipo de comportamento de deputados que agem na

base da batuta:  é  para  lá?  Corramos  para lá,  sempre obedecendo às ordens  do

governador. Este deveria ser um poder independente. Aqui deveriam manifestar os
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representantes do povo, e não do governo.

O deputado Durval Ângelo - Gostaria de dizer ao presidente e ao Plenário, para fins

de registro nos anais desta Casa, que fui coerente com o que disse na tribuna há

pouco, em meu encaminhamento. Fui coerente com o que votei nesse projeto, em

sua votação originária. Eu era contra o projeto em sua totalidade por entender que

não podemos votar nesta Casa uma legislação que flexibiliza normas ambientais. Não

poderíamos votar também uma legislação que diminui o rigor - que já não é tanto -

existente  na  legislação federal.  Isso  é  inconstitucional.  A União,  os  estados  e  os

municípios  podem  legislar  sobre  a  questão  ambiental.  A  matéria  ambiental  se

inscreve nos poderes concorrentes. Há um entendimento judicial de que, na questão

ambiental,  sempre prevalece a legislação mais rígida. Então,  esta Assembleia,  ao

votar sem reflexão, votou absurdos no projeto. Votou praticamente a destruição das

veredas  de  Minas  Gerais.  Íamos  ficar  só  com  a  Minas,  que  já  está  com  tantos

buracos  causados  pela  mineração.  “Gerais”  iria  desaparecer.  Nesse  sentido,  não

votei a questão dos vetos, não me pronunciei, porque acho que o que começa errado

termina errado.  O mínimo que fizemos em relação a alguma ação do governo ao

vetar,  por  exemplo,  a  questão  das  veredas...  Hoje  estamos  dando  as  mãos  à

palmatória. Por que votamos isso no 1º turno? Lembro-me de que fui à tribuna pedir a

esta  Casa que não votasse  a  favor  da  questão das  veredas.  No entanto,  obtive

apenas 19 votos - o deputado Sávio Souza Cruz lembrou muito bem isso. Portanto,

colegas deputados, acho que temos de refletir muito sobre o que votamos. Temos de

pensar  com  responsabilidade  e  seriedade.  Não  serei  cúmplice  de  um  processo

equivocado  e  errado como o  fez esta  Casa,  à  revelia  das  entidades  ambientais,

votando essa legislação como um todo.

O  deputado  Paulo  Guedes  -  Apenas  gostaria  de  registrar  mais  uma  vez,  Sr.

Presidente, a nossa profunda tristeza pelo papelão, pela enganação, pela falta de

ética, pela desconstrução daquilo que se constrói neste Parlamento. O que a base do

governo fez aqui hoje foi um papel ridículo que envergonha este parlamento. Homens

de idade, parlamentares de quatro, cinco mandatos, que são os líderes do governo,

chamam para negociar, fazem acordo e depois suas palavras não valem nada. Até os

membros  da  comissão  especial  de  veto,  por  unanimidade,  deram  parecer  pela
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derrubada.  Aqui,  no  Plenário,  votaram pela  manutenção.  Nunca vi  isso.  Como as

pessoas mudam de opinião rápido. Só quero registrar aqui, agradecendo a todos que

votaram pela derrubada do veto, que foram apenas 18 parlamentares. Agradeço aos

que  usaram  a  tribuna  para  nos  ajudar,  para  defender.  Perdemos  essa  primeira

batalha,  mas esse assunto não morrerá nesta Casa, não vamos admitir  que uma

cidade  como  Januária,  com  400.000ha  de  parque,  receba  R$3.000,00  de  ICMS

Ecológico,  enquanto  um  parquezinho  para  criança  brincar  de  100ha,  em  Belo

Horizonte, receba R$50.000,00. Essa lógica não entra em minha cabeça. O Norte de

Minas  estava  sendo  passado  para  trás,  juntamente  com  o  Jequitinhonha,  sem

ninguém saber. Esse assunto agora vai para as escolas, para as redes sociais, para

os debates, para as eleições, para todos os cantos do Norte de Minas. Iremos nos

organizar, não aceitaremos que o Triângulo Mineiro desmate 100% e vá fazer reserva

legal no Norte. Se eles querem respirar, que façam reserva no Triângulo; se querem

fazer  reserva  no Norte,  devem mandar  para lá  o ICMS Ecológico.  É um absurdo

precisar  que  sejamos  o  pulmão  de  Minas  Gerais.  É  até  um  nome  bonito,  seria

interessante. Do ponto de vista ecológico, é ótimo ser o pulmão do Estado, desde que

isso  gere  divisas,  que  isso  dê  condições  aos  municípios  pobres  do  Norte  e  do

Jequitinhonha de cuidar de suas populações, de sua gente e até de suas matas. Mas

não, nós somos, deputado André Quintão, obrigados a preservar, a exportar mão de

obra barata. Eles acham que quem nasce na zona rural do Norte de Minas, do Vale

do Jequitinhonha, na periferia das cidades do Norte de Minas, deve ficar nove meses

do ano cortando cana no Triângulo Mineiro. Queremos também progresso para nossa

região. Queremos e conseguimos manter 56% de cobertura vegetal naquela região,

conseguimos ter 1.000.000ha de pasto. Agora o ICMS Ecológico, que deveria ir para

essas cidades que preservam, fica. A Assembleia decidiu, esta Casa, que é a casa do

povo, tomou essa atitude ridícula de dizer que o ICMS Ecológico de Minas Gerais

deve ficar com os ricos e com os poluidores, deve ficar com Betim, Contagem, Belo

Horizonte, que joga todo o seu esgoto no Rio das Velhas e no Rio São Francisco.

Fica aqui a nossa indignação. O Norte vai continuar reagindo, não vamos aceitar a

humilhação que o Plenário desta Casa impõe a nossa região.

O  deputado  Arlen  Santiago  -  Deputado  Dinis  Pinheiro,  agora  me  concentrarei
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porque o deputado Paulo Guedes grita tanto que até faz mal aos nossos ouvidos.

Queria dizer que votei  a favor da derrubada do veto, mas já expliquei,  em vários

lugares, que o que aconteceu é que realmente às vezes falta um pouco de humildade

para uma construção coletiva e...

Encerramento

O presidente - Esgotada a hora destinada a esta reunião, a presidência a encerra,

convocando as deputadas e os deputados para as extraordinárias de logo mais, às 20

horas,  e  de  amanhã,  dia  27,  às  9  e  às  20  horas,  nos  termos  dos  editais  de

convocação, bem como para a ordinária também de amanhã, às 14 horas, com a

seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada foi publicada na edição anterior.).

Levanta-se a reunião.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.255/2013

Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de Crack e Outras Drogas

Relatório

De autoria do deputado Duarte Bechir, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar  de utilidade pública a Casa de Recuperação Vinde a Mim, com sede no

Município de São Lourenço.

A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,

que  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 4.255/2013 pretende declarar de utilidade pública a Casa de

Recuperação Vinde a Mim, com sede no Município de São Lourenço, pessoa jurídica

de direito privado de fins não econômicos, constituída com a finalidade beneficente de

oferecer amparo, assistência social e atendimento a dependentes químicos de todas

as idades, mediante suporte físico, social, psicológico e espiritual a essas pessoas,

de acordo com seu estatuto social. Este também dispõe sobre a finalidade secundária
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da entidade, qual seja a fundação e a manutenção de estabelecimentos assistenciais

e culturais filantrópicos de fins também não econômicos.

As  políticas  públicas  voltadas  para  o  enfrentamento  do  uso  de  drogas  e  da

dependência química abrangem estratégias de redução da oferta e da demanda pelo

consumo.  A estratégia  de  redução da oferta  consiste  em  ações  de  repressão  ao

tráfico de entorpecentes e de combate ao crime organizado, a cargo dos órgãos de

segurança  pública.  Já  a  redução  da  demanda  engloba  ações  de  tratamento,

recuperação e reinserção social dos usuários e dependentes químicos, as quais têm

sido executadas por diversas instituições, tanto públicas quanto privadas. Existem,

ainda, políticas públicas focadas na prevenção, com o objetivo de conscientizar as

pessoas sobre os benefícios da adoção de hábitos saudáveis e de desestimular o

consumo inicial de drogas e álcool, de forma a promover sua saúde física e mental.

A Casa  de  Recuperação  Vinde  a  Mim,  por  sua finalidade  e  forma constitutiva,

encontra-se no âmbito das instituições privadas voltadas para a redução da demanda

pelo consumo, um dos eixos do tripé que sustenta a estratégia do enfrentamento do

uso de drogas e da dependência química. A outorga do título de utilidade pública

significará  o  reconhecimento  oficial  dos  serviços  prestados  por  essa  instituição,

conferindo-lhe  credibilidade.  Ademais,  com  a  entidade  de  posse  do  título,  ficará

aberta  a  possibilidade  de  que  ela  reivindique  benefícios  restritos  às  entidades

declaradas de utilidade pública, como certas isenções e imunidade tributárias. Isso

poderá  vir  a  colaborar  com  a  continuidade  de  suas  atividades,  viabilizando  sua

manutenção  e  funcionamento,  sendo  essa  a  pretensão  da  proposição  em  tela,

conforme aponta a sua justificação. Dessa forma, consideramos meritória a iniciativa

de outorgar o título de utilidade pública à Casa de Recuperação Vinde a Mim.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.255/2013, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 27 de novembro de 2013.

Glaycon Franco, relator.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.522/2013

Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência

Relatório

De autoria do deputado Marques Abreu, o projeto de lei em tela declara de utilidade

pública o Instituto Noisinho da Silva, 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

A proposição em análise visa declarar de utilidade pública o Instituto Noisinho da

Silva, com sede no Município de Belo Horizonte, pessoa jurídica de direito privado,

sem fins lucrativos, de caráter beneficente, que tem como escopo o incentivo e a

promoção de atividades  e  projetos  nas  áreas  da  cultura,  educação e  assistência

social.

Para a consecução de seu propósito,  a entidade protege a infância, a família, a

maternidade,  a  adolescência  e  a  velhice;  ampara  crianças  e  adolescentes  em

situação  de  pobreza;  oferece  assistência  educacional  e  de  saúde;  promove  a

integração de seus assistidos ao mercado de trabalho; além de promover os direitos

da pessoa com deficiência por meio do design de objetos, mobiliário e equipamentos

Tendo em vista o relevante trabalho desenvolvido pelo Instituto Noisinho da Silva na

luta  pela  melhoria  da  qualidade  de  vida  das  pessoas  com  deficiência  ou  não,

consideramos meritória a iniciativa de lhe declarar entidade de utilidade pública.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.522/2013, em

turno único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 27 de novembro de 2013.

Ana Maria Resende, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.580/2013

Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e Cooperativismo

Relatório
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De autoria do deputado Dalmo Ribeiro Silva, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo declarar “de utilidade pública a Associação Comercial, Industrial e Serviços

de Varginha”.

A  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  o  projeto  preliminarmente  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, com a emenda nº 1.

Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A Associação Comercial, Industrial, Agropecuária e Serviços de Varginha - Aciv -,

conforme se depreende de seu estatuto, é uma entidade de direito privado sem fins

lucrativos  cujas  finalidades  incluem  sustentar,  defender  e  reivindicar  perante  os

poderes públicos os direitos, interesses e assuntos que se refiram ao fomento das

atividades das classes empresariais,  promover  a união e solidariedade entre seus

associados e demais associações e entidades de classe, no Brasil e no exterior, entre

outras. Conforme ressalta o deputado proponente em sua justificação, a diretoria da

Aciv é constituída por voluntários, de reconhecida idoneidade.

Em seu parecer, a Comissão de Constituição e Justiça destacou que, após o exame

de  documentação  da  Aciv,  se  verificou  que  a  referida  associação  é  dotada  de

personalidade jurídica, funciona há mais de um ano e que sua diretoria é formada por

pessoas idôneas,  não  remuneradas  pelo  exercício de  suas  funções,  dessa forma

cumprindo os requisitos da Lei nº 12.972, de 1998. Destacamos que essa comissão

apresentou ainda emenda que deu nova redação ao § 1º do projeto, com o objetivo

de retificar o nome da instituição, de acordo com o estabelecido em seu estatuto.

É fato reconhecido que o associativismo é importante fator de desenvolvimento,

econômico, inclusive, facilitando a consolidação de demandas e a interlocução com

outros  setores  sociais  e  com  o  poder  público.  Dessa  forma,  e  considerando  o

atendimento  às  disposições  legais,  julgamos  adequada  a  concessão  do  título  de

utilidade pública de âmbito estadual.

Conclusão

Em face do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.580/2013, em

turno único, na forma apresentada.
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Sala das Comissões, 27 de novembro de 2013.

Ana Maria Resende, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 4.694/2013

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

do  Imposto  sobre  Operações  Relativas  à  Circulação  de  Mercadorias  e  sobre

Prestações  de  Serviços  de  Transporte  Interestadual  e  Intermunicipal  e  de

Comunicação - ICMS - a contribuinte mineiro do segmento econômico de indústria de

móveis, nos termos do art. 225-A da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975.

Publicada no Diário do Legislativo em 14/11/2013, 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 foi apresentada por esta comissão quando da emissão de

parecer para a Mensagem nº 548/2013. Por sua vez, aquele expediente, de autoria

do governador do Estado, encaminhou exposição de motivos da Secretaria de Estado

da Fazenda para concessão de regime especial de tributação em matéria do ICMS ao

contribuinte mineiro de indústrias de móveis.

Naquela mensagem, foi exposto que o governo do Estado, com o apoio desta Casa

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.

Como  relatado  no  parecer  da  Mensagem  nº  548,  esses  benefícios  fiscais,

especialmente aqueles referentes ao ICMS, são muitas vezes concedidos à revelia

das disposições legais, como a exigência de prévio convênio no âmbito do Conselho

Nacional de Política Fazendária - Confaz -, órgão que reúne autoridades fazendárias

dos estados federados. Esses benefícios irregulares podem representar ameaça à

produção  mineira,  tornando  o  Estado  menos  atrativo  para  receber  novos

investimentos e levando-o até mesmo a perder empresas já instaladas. Por tal razão,
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a Lei nº 6.763, de 1975, que consolida a Legislação Tributária do Estado de Minas

Gerais, foi alterada a fim de conceder ao Poder Executivo instrumentos que permitam

lidar  com  essas  questões.  Em  seu  art.  225,  a  lei  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.

Ora,  conforme  exposto  no  parecer  que  apresentou  o  projeto  de  resolução  em

estudo,  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, buscando reduzir  a desvantagem da produção

mineira causada por benefícios irregulares concedidos por outros estados.

Em  especial,  para  o  contribuinte  mineiro  do  setor  de  indústrias  de  móveis,  foi

concedido tratamento tributário na forma de crédito presumido, de modo que a carga

tributária  efetiva  seja  de  5%  para  o  ICMS  devido  nas  vendas  dos  produtos

industrializados relacionados em protocolo de intenções, desde que o conteúdo de

importação  seja  igual  ou  inferior  a  40%.  Para  os  produtos  industrializados  com

conteúdo de importação superior  a 40%, o crédito presumido será de 5% sobre o

valor da operação, nas saídas em operações internas, e de 2,5% sobre o valor da

operação, nas saídas em operações interestaduais sujeitas à alíquota de 4%. Esse

regime especial foi precedido de assinatura de protocolos de intenções por parte de

contribuintes do setor,  com compromisso de investimento de R$ 7,8 milhões e de

criação de cerca de vinte empregos. Conforme apresentou o Poder Executivo, esse

tratamento tributário poderá ser estendido a todo o setor, desde que as empresas

eventualmente interessadas se comprometam a realizar investimentos, formalizados

em protocolo de intenções, gerando empregos no Estado, caso em que o regime

especial concedido será analisado frente a cada situação concreta.

Conforme apresentado, o regime especial de tributação em estudo visa proteger e

ampliar  a  capacidade produtiva  do  Estado,  com  repercussões  potencialmente

benéficas para a produção e para o emprego. Por esse motivo, considerando sua



1994
____________________________________________________________________________

repercussão positiva para a economia do Estado e a necessidade de ratificação por

esta Assembleia Legislativa do projeto de resolução em estudo para sua validade,

somos por sua aprovação.

Conclusão

Considerando  o  apresentado,  somos  favoráveis  à  aprovação  do  Projeto  de

Resolução nº 4.694/2013, em turno único, na forma original.

Sala das Comissões, 27 de novembro de 2013.

Romel Anízio, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 4.710/2013

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 óleos vegetais, nos termos do art. 225 da Lei nº 6.763, de 26 de

dezembro de 1975.

Publicada no Diário do Legislativo em 21/11/2013, 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 óleos vegetais, 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 547/2013, publicada no Diário do Legislativo em 25/10/2013.

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
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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.

De acordo com a exposição de motivos da SEF, a citada concessão de regime

especial ao setor de óleos vegetais se justifica pela política econômica instituída no

Estado do Rio de Janeiro,  que concedeu vantagens a empresas instaladas naquele

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 óleos vegetais, na forma de instituição de crédito

presumido,  de  modo  que  a  carga  tributária  efetiva  seja  de  2,0% 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

4.710/2013 em turno único, na forma original.

Sala das Comissões, 27 de novembro de 2013.

Jayro Lessa, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 4.716/2013

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, o projeto de

resolução  em epígrafe  altera  resolução que ratifica  regime especial  de  tributação

concedido ao setor de transporte aéreo de passageiros, nos termos do art. 225 da Lei

nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, e do art. 4º da Lei nº 13.449, de 10 de janeiro

de 2000.

Publicada no Diário do Legislativo em 22/11/2013, foi a proposição encaminhada a
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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 foi apresentada por esta comissão quando da emissão de

parecer para a Mensagem nº 549/2013, cuja exposição de motivos visou alterar a

Resolução nº 5.388, de 14 de março 2013, que ratificou regime especial de tributação

concedido ao setor de transporte aéreo de passageiros, para que o seu conteúdo

abarcasse todos os setores econômicos vinculados à Lei nº 13.449, de 2000, que cria

o  Programa  de  Apoio  ao  Desenvolvimento  do  Comércio  Exterior  do  Aeroporto

Internacional Tancredo Neves - Pró-Confins - e dá outras providências.

A esse respeito,  cumpre  informar  que a  Resolução nº  5.388,  de  2013,  ratificou

regime especial de tributação concedido ao setor de transporte aéreo de passageiros,

nos termos do art. 225 da Lei nº 6.763, de 1975, e do art. 4º da Lei nº 13.449, de

2000, com a redação dada pela Lei nº 19.979, de 28 de dezembro de 2011. Dessa

forma, ensejou a interpretação equivocada de que a concessão de benefícios fiscais

se restringiria  ao setor  de transporte aéreo de passageiros,  ao  passo que o Pró-

Confins concede regime especial de tributação a empresas prestadoras de serviços

de  transporte  aéreo,  de  passageiros  ou  de  cargas,  aos  seus  fornecedores  e  às

empresas  fabricantes  de  aeronaves,  partes  e  peças,  materiais  de  reposição,

manutenção  ou  reparo  (inclusive  de  equipamentos  e  instrumentos  de  tecnologia

aeroespacial), conforme se depreende dos §§ 2º e 3º do art. 4º da Lei nº 13.449, de

2000.

Quanto ao alcance econômico previsto na proposição em análise, o governo do

Estado pretende proteger a economia mineira contra benefícios fiscais irregularmente

concedidos por outras unidades da Federação. De acordo com a Mensagem nº 549,

tais  benefícios,  especialmente  aqueles  referentes  ao  ICMS,  são  muitas  vezes

concedidos à revelia das disposições legais, como a exigência de prévio convênio no

âmbito do Conselho Nacional  de Política Fazendária -  Confaz -,  órgão que reúne

autoridades  fazendárias  dos  estados  federados,  implicando  ameaça  à  produção

mineira,  tornando  o  Estado  menos  atrativo  para  receber  novos  investimento  e

levando-o até mesmo a perder empresas já instaladas.
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Dessa forma, somos favoráveis ao projeto de resolução em escopo, que propõe

seja  alterada  a  Resolução  nº  5.388,  de  2013,  para  fazer  constar  que  o  regime

especial de tributação nela concedido abranja todas as empresas vinculadas ao Pró-

Confins, e não somente o setor de transporte aéreo de passageiros.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Resolução nº 4.716/2013,

em turno único, na forma original.

Sala das Comissões, 27 de novembro de 2013.

Jayro Lessa, relator.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.318/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

Por intermédio da Mensagem nº 265/2012, o governador do Estado enviou a esta

Casa o projeto de lei em epígrafe que altera o art. 1º da Lei nº 18.939, de 10 de junho

de 2010.

A proposição foi  publicada no  Diário do Legislativo de 7/7/2012 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 18.939, de 10/6/2010, autoriza o Poder Executivo a doar à Universidade

Federal de Ouro Preto - Ufop - imóvel com área de 13.407,50m² e suas benfeitorias,

situado na Avenida Armando Fajardo, no Município de João Monlevade, registrado

sob o nº 2.471, no Livro 2-1, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de João

Monlevade.

O  parágrafo  único  do  art.  1º  dessa  norma  determina  que  o  bem  destina-se  à

ampliação do câmpus da Ufop localizado no Município de João Monlevade; e o art. 2º

prevê sua reversão 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.
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O Projeto  de Lei  nº  3.318/2012 dá nova redação ao  caput do art.  1º  da  Lei  nº

18.939, de 2010, com a finalidade de reduzir  a área doada, de 13.407,50m² para

10.242,87m²,  porque,  na  parte  remanescente,  está  instalado  um  centro  de  saúde

municipal.

Em  sua exposição  de  motivos,  o  autor  da  matéria  esclarece  que  o  imóvel  foi,

originalmente, doado ao Estado pelo Município de João Monlevade e que a Ufop já

manifestou  sua  anuência  à  preservação  da  área  de  3.164,72m²  afetados  à

municipalidade.

Cabe ressaltar  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, que foram preservadas no caso em tela.

Embora não haja óbice à tramitação do projeto de lei em análise, ressaltamos a

necessidade  de  inclusão  de  anexo  contendo  o  memorial  descritivo  com  a  clara

identificação da área a ser doada. Para procedermos a essa inclusão, assim como

para adequar o texto da proposição à técnica legislativa, apresentamos, ao final deste

parecer, o Substituto nº 1.

Esclarecemos que o memorial descritivo indica uma área de 10.281,65m² e não de

10.242,87m², razão pela qual deverá ser considerada no substitutivo apresentado.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 3.318/2012 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Altera o art. 1º da Lei nº 18.939, de 10 de junho de 2010, que autoriza o Poder

Executivo  a  doar  à  Universidade  Federal  de  Ouro  Preto  -  Ufop  -  o  imóvel  que

especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º - O caput do art. 1º da Lei nº 18.939, de 10 de junho de 2010, passa a ter a

seguinte redação:

“Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar à Universidade Federal de Ouro

Preto - Ufop - imóvel com área de 10.281,65m² (dez mil duzentos e oitenta e um

vírgula sessenta e cinco metros quadrados), conforme descrição do Anexo desta lei, a

ser desmembrado do imóvel com área de 13.407,50m² (treze mil quatrocentos e sete

vírgula  cinquenta  metros  quadrados),  situado  na  Avenida  Armando  Fajardo,  no

Município de João Monlevade, registrado sob o nº 2.471, no livro 2-1, do Cartório de

Registro de Imóveis da Comarca de João Monlevade.”.

Art. 2º - Acrescente-se à Lei nº 18.939, de 10 de junho de 2010, o seguinte anexo:

“Anexo

(A que se refere o art. 1º da Lei nº , de de de 2013.)

A área a ser doada tem, pela frente, 125,98m (cento e vinte e cinco vírgula noventa

e oito metros), confrontando com a Avenida Armando Fajardo; pelos fundos, 122,74m

(cento e vinte e dois vírgula setenta e quatro metros), confrontando com imóvel do

Estado de Minas Gerais; pela lateral direita, 142,57m (cento e quarenta e dois vírgula

cinquenta e sete metros), confrontando com a Avenida Luzia Brandão Fraga e Souza

e com imóvel do Estado de Minas Gerais; e pela lateral esquerda, 81,50m (oitenta e

um vírgula cinquenta metros), confrontando com a Rua 56 e com imóvel do Estado de

Minas Gerais; totalizando uma área de 10.281,65m² (dez mil duzentos e oitenta e um

vírgula sessenta e cinco metros quadrados).”.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 26 de novembro de 2013.

Sebastião Costa, presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Leonídio Bouças - Luiz

Henrique.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.015/2013

Comissão de Saúde

Relatório

De autoria do  deputado Fred Costa,  o Projeto  de  Lei  nº  4.015/2013 estabelece

diretrizes  para  a  promoção da  educação  sobre  as  doenças  raras  e  genéticas  no

Estado e dá outras providências.
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A proposição foi distribuída à Comissão de Constituição e Justiça e à Comissão de

Saúde.  Apreciada preliminarmente  pela  Comissão  de  Constituição e  Justiça,  dela

recebeu  parecer  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  na  forma

apresentada.

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 visa estabelecer diretrizes para a promoção da educação

sobre  doenças  raras  e  genéticas,  com a  finalidade  de combater  o  preconceito  e

promover  a  inclusão  social  das  pessoas  com  esse  tipo  de  patologia.  O  projeto

também institui a Semana Estadual de Atenção às Doenças Raras, a ser realizada na

última semana de fevereiro, e o Dia Estadual de Atenção às Doenças Raras, no dia

28 de fevereiro.

A Organização Mundial  de Saúde e o Ministério  da Saúde definem doença rara

como a enfermidade que afeta até 65 pessoas em cada 100.000 indivíduos, ou seja,

1,3 pessoas para cada 2.000 indivíduos. Estima-se que haja entre 6.000 e 8.000 de

tipos de doenças raras.

As doenças raras são caracterizadas por uma ampla diversidade de sintomas que

variam  não  só  de  doença  para  doença,  mas  também  de  pessoa  para  pessoa

acometida pela mesma condição. Muitas vezes seus sintomas são semelhantes aos

de doenças comuns, o que dificulta o diagnóstico e faz com que os pacientes sejam

submetidos a tratamentos inadequados. Elas são geralmente crônicas, progressivas,

degenerativas e até incapacitantes, afetando a qualidade de vida das pessoas.

O Ministério da Saúde procurou organizar a atenção às doenças raras no âmbito do

SUS  por  meio  dos  textos  “Normas  para  Habilitação  de  Serviços  de  Atenção

Especializada  e  Centros  de  Referência  em  Doenças  Raras  no  Sistema Único  de

Saúde” e “Diretrizes para Atenção Integral às Pessoas com Doenças Raras no âmbito

do  Sistema Único  de  Saúde -  SUS”.  Esses  textos  foram  divulgados  na  Consulta

Pública n° 7, de 10/4/2013, para que  fossem recolhidas sugestões de especialistas

visando  ao  aperfeiçoamento  das  normas  e  diretrizes  propostas,  e  continuam

acessíveis no  site do  Ministério  da  Saúde  (disponível  em:
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<http://200.214.130.94/consultapublica/Index.php?modulo=display&sub=dsp _  consulta

#?>).

Após  o  término  da  consulta,  o  Ministério  fará  a  consolidação  das  orientações

relativas à atenção às pessoas com doenças raras no SUS, o que ainda não ocorreu.

O grupo das mais de 6.000 doenças raras catalogadas englobam uma gama de

patologias  muito  ampla,  dificilmente  identificáveis  aos  olhos  de  não  especialistas.

Além disso, como as doenças raras compõem um conjunto numeroso de doenças

diversas,  seria  inviável  estabelecer  política  única  para  todas  elas.  Dessa  forma,

preservamos do projeto original apenas os dispositivos que tratam da instituição da

Semana Estadual das Doenças Raras.

Acrescentamos, ainda, que as doenças genéticas, por sua vez, são definidas como

todo e qualquer distúrbio que afete o material genético, em maior ou menor escala.

Nesse grupo se incluem doenças como o câncer, a hipertensão arterial, o diabetes e

a obesidade, que não são raras, sendo que para a maioria delas já foram delineadas

políticas de saúde específicas. Retiramos, portanto, a referência a doenças genéticas

da proposição.

Consideramos que a instituição de uma semana com atividades de orientação da

população a respeito das doenças raras pode contribuir  para divulgar informações

sobre  essas  enfermidades para  toda a  população.  Dessa forma,  apresentamos o

Substitutivo nº 1 ao final deste parecer.

Conclusão

Diante do exposto opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.015/2013, no 1º

turno, na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Institui a Semana Estadual das Doenças Raras.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° -  Fica instituída a Semana Estadual das Doenças Raras, a ser realizada

anualmente na semana que incluir o dia 28 de fevereiro.

Parágrafo único - Na semana a que se refere o caput, serão realizadas no Estado

atividades institucionais de orientação da população e de promoção da inclusão social

da  pessoa  com  doença  rara,  além  da  divulgação  de  informações,  estudos  e
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experiências nas áreas de saúde e educação, com o objetivo de informar sobre essas

doenças.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 27 de novembro de 2013.

Carlos  Mosconi,  presidente  -  Carlos  Pimenta,  relator  -  Arlen  Santiago  -  Doutor

Wilson Batista.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.180/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

O projeto de lei em tela, de iniciativa do governador do Estado, altera o Anexo da

Lei nº 18.692, de 30 de dezembro de 2009, que uniformiza os critérios de gestão e

execução para transferência gratuita  de bens,  valores  ou benefícios  por  órgãos e

entidades  da  administração  pública  estadual,  compreendidos  no  âmbito  dos

programas sociais que especifica.

Publicada no  Diário do Legislativo em 13/6/2013, foi  a proposição distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Vem agora o projeto a esta comissão para receber parecer quanto aos aspectos de

sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do disposto no art. 188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em tela visa alterar o anexo da Lei nº 18.692, de 30 de dezembro de

2009, que uniformiza os critérios de gestão e execução para transferência gratuita de

bens,  valores  ou  benefícios  por  órgãos  e  entidades  da  administração  pública

estadual, compreendidos no âmbito dos programas sociais que especifica.

De acordo com a exposição de motivos da Secretária de Estado de Planejamento e

Gestão anexada à mensagem que encaminha a proposta, o projeto “propõe substituir

o anexo da referida lei que contém a lista de programas considerados sociais e que

tem como escopo a transferência gratuita de bens, valores ou benefícios, por órgãos

e entidades da administração públicas estadual, durante o período eleitoral”. Ainda

segundo o texto do referido documento, “tal alteração faz-se necessária em virtude da

publicação da Lei nº 20.024, de 9 de janeiro de 2012, que institui o Plano Plurianual



2003
____________________________________________________________________________

de Ação Governamental - PPAG - para o quadriênio 2012-2015 e dispõe da nova

carteira de programas de governo para o período”.

Primeiramente,  cumpre-nos ressaltar  que a Lei  nº  18.692,  de 2009,  que ora se

pretende alterar, foi editada com o intuito de harmonizar critérios gerais de gestão e

execução, trazendo maior segurança para os operadores de transferências gratuita

de  bens,  valores  ou  benefícios  pela  administração,  bem  como  de  reforçar  as

limitações à execução dos programas sociais em ano de eleição para mandato eletivo

estadual e federal.

No que tange às questões eleitorais, cumpre ressaltar que a Lei Federal nº 9.504,

de 1997, determina, em seu art. 73, § 10, que “no ano em que se realizar eleição, fica

proibida  a  distribuição  gratuita  de  bens,  valores  ou  benefícios  por  parte  da

Administração  Pública,  exceto  nos  casos  de  calamidade  pública,  de  estado  de

emergência  ou  de  programas  sociais  autorizados  em  lei  e  já  em  execução

orçamentária  no  exercício  anterior,  casos  em  que  o  Ministério  Público  poderá

promover o acompanhamento de sua execução financeira e administrativa”.

Assim, a norma em análise tem o condão de garantir a não interrupção das ações

sociais já em andamento no Estado, por meio da atualização da legislação em vigor.

Tal atualização faz-se necessária em razão da edição da Lei nº 20.024, de 2012, que

dispõe  sobre  o  PPAG  para  o  quadriênio  2012-2015.  Como  é  sabido,  o  PPAG

sistematiza,  para  um  período  de quatro  anos  e  de  modo regionalizado,  todos  os

programas e ações que o governo pretende desenvolver.

Conforme ressaltado no parecer desta comissão quando da tramitação do projeto

que deu origem à Lei nº 18.692, de 2009, a iniciativa do governador do Estado é

coerente com o sistema constitucional, não se verificando vício formal no que toca à

deflagração deste processo legislativo,  que se ampara  no  art.  65 da  Constituição

Estadual. Por outro lado, o disciplinamento de critérios para gestão e execução de

programas  sociais  realizados  pelo  Executivo  estadual  enquadra-se  no  âmbito  da

competência  legislativa  do  Estado,  por  força  de  sua  prerrogativa  de

autoadministração, prescrita no art. 25 da Constituição da República.

Salientamos que foi encaminhado ofício da Secretaria de Estado de Planejamento e

Gestão sugerindo a modificação do anexo em alguns pontos. No termos do referido
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documento,  “em  razão  de  uma  nova  análise  dos  programas  que,  atualmente,

executam despesas nas modalidades de transferência de recursos fez-se necessária

a alteração, exclusão ou inclusão de alguns programas (...)”.

Em  razão  dessas  alterações,  além  de  outras  relativas  à  técnica  legislativa,

apresentamos a emenda no final.

Cumpre  salientar  que  à  Comissão  de  Fiscalização  Financeira  e  Orçamentária,

responsável pela análise do mérito da proposição, caberá aprofundar o exame da

compatibilidade  dos  programas  constantes  do  seu  anexo  com  a  legislação

orçamentária do Estado, em particular com os objetivos e os demais elementos dos

programas sociais instituídos pelo PPAG para o período de 2012 a 2015.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 4.180/2013 com a Emenda nº1, a seguir redigida.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao Anexo a que se refere o art. 1º a seguinte redação:

“ANEXO

(a que se refere o art. 1º da Lei nº , de de de 20 )

“ANEXO

Transferências Sujeitas aos Critérios Uniformizados

(a que se refere o art. 1º da Lei nº 18.692, de 30 de dezembro de 2009)

I - no programa social Ações de Defesa Civil nos Municípios Mineiros, cujo objetivo

é assistir os municípios com ações de redução dos impactos de desastres, tanto no

aspecto  preventivo  quanto  na  preparação  para  emergências,  respostas  e

reconstrução:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

suprimento  de  água  potável,  provisão  de  alimentos,  suprimento  de  material  de

estacionamento, como colchões, cobertores, roupas de cama, material de limpeza e

higienização,  entre  outros,  com  o  intuito  de  dar  uma  resposta  efetiva  para  as

comunidades vitimadas por desastres;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: município atingido por desastre e

que atenda aos requisitos exigidos pela legislação pertinente;
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II  -  no  programa  social  Copa  do  Mundo  2014,  cujo  objetivo  é  organizar  com

excelência os eventos da Fédération Internationale de Football Association - Fifa -,

Copa  das  Confederações  2013  e  Copa  do  Mundo  2014,  bem  como  prover  a

infraestrutura  para  esses  eventos,  de  forma  a  deixar  um  legado  para  o  Estado,

orientando-se  por  padrões  internacionais  de  qualidade  e  por  princípios  de

sustentabilidade socioambiental:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

ações de capacitação de cidadãos por meio de cursos contratados pelo Estado e

disponibilizados gratuitamente, com a aquisição e transferência de uniformes, além

de materiais para os cursos;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: alunos aprovados na seleção e

com frequência regular;

III  -  no programa social Minas Mundo, cujo objetivo é projetar a imagem de um

estado competitivo e institucionalmente estável,  garantindo credibilidade no âmbito

internacional  e  proporcionando  a  cooperação  internacional;  fomentar  ações

internacionais em todas as esferas da administração pública estadual, promovendo e

supervisionando o relacionamento de órgãos e unidades com instituições e governos

estrangeiros  e  fomentando  a  cultura  da  cooperação  internacional;  e  promover  o

diálogo entre o governo e a sociedade civil no tocante à cooperação internacional do

Estado:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de diárias para hospedagem e alimentação; compra de passagens e seguros

de viagens; cursos de capacitação; orientação técnica; material didático, de escritório

e de divulgação, gráfico e impresso; outros bens, valores ou benefícios inerentes à

execução do programa;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: candidato aprovado em processo

seletivo, conforme os termos do edital;

IV - no programa social Cultivar, Nutrir e Educar, cujo objetivo é garantir o direito

humano  à  alimentação  saudável,  adequada  e  solidária,  contemplando  o  binômio

educação-alimentação para os alunos das escolas públicas estaduais de educação

básica, potencializando a alimentação escolar,  fortalecendo a agricultura familiar  e
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promovendo a educação alimentar e nutricional, observada e Lei Federal nº 11.947,

de 16 de junho de 2009:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

habilitação sanitária das cantinas e agroindústrias; promoção de ações educacionais

e capacitações; repasse de recursos financeiros aos municípios para a aquisição de

diversos itens e equipamentos para a estruturação e a modernização da vigilância

sanitária, conforme lista definida previamente; monitoramento do estado nutricional

dos alunos da rede pública de ensino por meio do acompanhamento da chamada

nutricional  realizada  nas  escolas  dos  municípios  priorizados  para  efetivação  do

registro  dos  dados  coletados  no  Sistema  de  Vigilância  Alimentar  e  Nutricional  -

Sisvan; repasse de valores; sementes, grãos, rações, mudas, adubos, fertilizantes,

matrizes  de  animais  e  outros  insumos  diretamente  relacionados  à  produção

agropecuária; cursos de capacitação, diagnóstico, pesquisa, treinamento, orientação

técnica, consultoria e assessoria técnica ao público beneficiário; material didático, de

escritório e de divulgação, gráfico e impresso; cessão de materiais e equipamentos

para  produção,  processamento  e  comercialização  agropecuária  e  agroindustrial;

veículos; obras e materiais de construção; realização de eventos com fornecimento

de  hospedagem,  alimentação  e  diárias;  prestação  de  serviços  de  tecnologia  de

informação;  análises  laboratoriais;  fomento  à  produção  de  alimentos  saudáveis  e

adequados, provenientes da agricultura familiar para o abastecimento da rede pública

estadual de ensino; atendimento parcial às necessidades nutricionais dos alunos, de

acordo com o tempo de permanência na escola; promoção de hábitos alimentares

saudáveis; identificação de distúrbios nutricionais e encaminhamento para a atenção

básica; promoção de ações educativas em vigilância sanitária de alimentos; outros

bens, valores ou benefícios inerentes à execução do programa;

b)  destinatários  dos  bens,  valores  ou  benefícios:  municípios  selecionados  pelo

programa Cultivar, Nutrir  e Educar; agricultores familiares, conforme Lei Federal nº

11.326, de 24 de julho de 2006; povos e comunidades tradicionais, de acordo com

Decreto Federal nº 6.040, de 7 de fevereiro de 2007; estabelecimentos agroindustriais

rurais de pequeno porte, conforme definido na Lei nº 19.476, de 11 de janeiro de

2011,  e  no  Decreto  nº  45.821,  de  19  de  dezembro  de  2011;  cooperativas  e
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associações  da  agricultura  familiar;  alunos  das  escolas  públicas  estaduais  de

educação  básica  e  seus  familiares;  profissionais  da  saúde,  da  educação  e

agricultores familiares;

V - no programa social Sustentabilidade e Infraestrutura no Campo, cujo objetivo é

ampliar  a  inserção  da  produção  agropecuária  mineira  nos  mercados  nacional  e

internacional com ações de agregação de valor aos produtos:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse  de  valores;  sementes,  grãos,  mudas,  adubos,  fertilizantes,  matrizes  de

animais e outros insumos diretamente relacionados com a produção agropecuária;

cursos  de  capacitação,  elaboração  de  diagnóstico,  realização  de  pesquisa,

treinamento,  orientação  técnica,  consultoria  e  assessoria  técnica  ao  público

beneficiário;  material  didático,  de  escritório  e  de  divulgação,  gráfico  e  impresso;

cessão  de  materiais  e  equipamentos  para  produção,  irrigação,  processamento  e

comercialização  agropecuária  e  agroindustrial;  veículos;  obras  e  materiais  de

construção;  recuperação  de  matas  e  nascentes;  realização  de  eventos  com

fornecimento  de  hospedagem,  alimentação  e  diárias;  prestação  de  serviços  de

tecnologia de informação; análises laboratoriais; outros bens, valores ou benefícios

inerentes à execução do programa;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: agricultores familiares, produtores

rurais,  instituições  de  direito  público  e  de  direito  privado  voltadas  para  o

desenvolvimento do agronegócio, instituições de pesquisa e assistência técnica que

visem ao desenvolvimento do agronegócio, pesquisadores, técnicos da assistência

técnica e extensão rural, sindicatos, cooperativas e associações relacionadas com o

meio rural;

VI - no programa social Desenvolvimento do Agronegócio Mineiro, cujos objetivos

são  formular,  implementar  e  coordenar  as  políticas  públicas  voltadas  para  o

desenvolvimento do agronegócio mineiro, viabilizando o acesso dos produtores rurais

às informações, tecnologias, assistência técnica, sanidade animal e vegetal:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse  de  valores;  sementes,  grãos,  mudas,  adubos,  fertilizantes,  matrizes  de

animais e outros insumos diretamente relacionados com a produção agropecuária;
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cursos  de  capacitação,  diagnóstico,  pesquisa,  treinamento,  orientação  técnica,

consultoria e assessoria técnica ao público beneficiário; material didático, de escritório

e  de  divulgação,  gráfico  e  impresso;  cessão  de  materiais  e  equipamentos  para

produção, processamento e comercialização agropecuária e agroindustrial; veículos;

obras e materiais de construção; recuperação de matas e nascentes; realização de

eventos  com  fornecimento  de  hospedagem,  alimentação  e  diárias;  prestação  de

serviços de tecnologia de informação; análises laboratoriais; outros bens, valores ou

benefícios inerentes à execução do programa;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: agricultores familiares, produtores

rurais,  instituições  de  direito  público  e  de  direito  privado  voltadas  para  o

desenvolvimento do agronegócio, instituições de pesquisa e assistência técnica que

visem ao desenvolvimento do agronegócio, pesquisadores, técnicos da assistência

técnica  e  extensão  rural,  produtores  interessados  em  promover  seus  produtos  e

serviços  em  eventos,  sindicatos,  cooperativas  e  associações  relacionadas  com  o

meio rural;

VII  -  no  programa  social  Viabilização  da  Infraestrutura  e  Logística  Rural,  cujo

objetivo  é  dotar  o  meio  rural  de  infraestrutura  e  logística  mínimas  capazes  de

proporcionar  o seu desenvolvimento socioeconômico e ambiental  para atender  às

demandas de mercado e da sociedade:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse  de  valores;  entrega  de  diagnóstico,  realização  de  pesquisa,  orientação

técnica  e  consultoria;  material  didático,  de  escritório  e  de  divulgação;  cessão  de

materiais e equipamentos; veículos; obras e materiais de construção; hospedagem,

alimentação e  diárias;  prestação de serviços  de  tecnologia  de  informação;  outros

bens, valores ou benefícios inerentes à execução do programa;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: áreas públicas ou privadas que

necessitem  de  terraceamento,  bacia  de  captação  de  águas  de  enxurradas,

adequação de estradas e cercas para nascentes e margens de rios;

VIII - no programa social Desenvolvimento Sustentável da Agricultura Familiar, cujos

objetivos  são  formular,  implementar  e  coordenar  políticas  públicas  para  o

desenvolvimento sustentável da agricultura familiar do Estado, por meio de ações que
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viabilizem a organização e a estruturação da produção e da comercialização, bem

como propiciar a participação da sociedade civil organizada nos processos decisórios

das políticas públicas:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores; sementes, grãos, rações, mudas, adubos, fertilizantes, matrizes

de  animais  e  outros  insumos  diretamente  relacionados  à  produção  agropecuária;

cursos  de  capacitação,  diagnóstico,  pesquisa,  treinamento,  orientação  técnica,

consultoria e assessoria técnica ao público beneficiário; material didático, de escritório

e  de  divulgação,  gráfico  e  impresso;  cessão  de  materiais  e  equipamentos  para

produção, processamento e comercialização agropecuária e agroindustrial; veículos;

obras  e  materiais  de  construção;  realização  de  eventos  com  fornecimento  de

hospedagem,  alimentação  e  diárias;  prestação  de  serviços  de  tecnologia  de

informação;  análises  laboratoriais;  outros  bens,  valores  ou  benefícios  inerentes  à

execução do programa;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: agricultores familiares, conforme a

Lei Federal nº 11.326, de 2006; povos e comunidades tradicionais, de acordo com o

Decreto  Federal  nº  6.040,  de  2007;  estabelecimentos  agroindustriais  rurais  de

pequeno porte, conforme definido na Lei nº 19.476, de 2011, e Decreto nº 45.821, de

2011; cooperativas e associações da agricultura familiar;

IX - no programa social Minas Sem Fome, cujo objetivo é estimular a produção de

alimentos, agregação de valor e geração de renda pela venda do excedente, visando

à  melhoria  das  condições  de  segurança  alimentar  e  nutricional  dos  agricultores

familiares,  sob  a  gestão  e  o  controle  social  dos  conselhos  municipais  de

desenvolvimento rural solidário - CMDRS:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

fornecimento de insumos produtivos, apoio a investimentos de agregação de valor e a

projetos de infraestrutura e capacitação de agricultores e jovens;

b)  destinatários  dos  bens,  valores  ou  benefícios:  famílias  em  condições  de

vulnerabilidade  social,  principalmente  no  meio  rural,  agricultores,  pequenos

produtores  rurais,  indígenas,  associações  de  agricultores  familiares,  população

interessada na implantação de lavouras e pomares, população carente atendida por
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instituições  no  Estado,  como  creches,  escolas,  entidades  filantrópicas  e  pessoas

jurídicas de direito público e privado voltados aos objetivos do programa;

X -  no programa social  Assistência Técnica e Extensão Rural para a Agricultura

Familiar, cujos objetivos são viabilizar e facilitar o acesso dos agricultores familiares

aos  instrumentos  e  meios  de  apoio  a  produção,  transformação  e  distribuição  de

produtos  agropecuários,  nas áreas de metodologia e capacitação técnica,  gestão,

implementação e planos, programas, projetos e captação de recursos:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores;  construção e  cessão de uso  ou  em  regime de comodato  de

imóveis  para o desenvolvimento de atividades de extensão rural,  como centro de

comercialização  para  o  agricultor  familiar,  centro  de  qualidade  do  queijo  para

agricultor  familiar  e  centro  de  capacitação  da  agricultura  familiar;  curso  de

capacitação  profissional,  lanches,  refeições;  transporte  e  outras  despesas  a  ele

inerentes;  materiais  didáticos;  insumos para o  desenvolvimento da atividade rural,

como ferramentas, equipamentos, aquisição e cessão em regime de comodato de

sistemas de abastecimento de água compostos de bombas hidráulicas, caixa-d'água

e tubulação; outros bens, valores ou benefícios inerentes à execução do programa;

b)  destinatários  dos  bens,  valores  ou  benefícios:  agricultores  rurais  e  suas

entidades representativas cadastrados;

XI - no programa social Assistência Hospitalar e Ambulatorial, cujos objetivos são

prestar assistência em saúde à comunidade regional e contribuir para a formação de

pessoal na área de saúde, em nível de graduação e pós-graduação, por meio do

desenvolvimento do ensino, da pesquisa e da extensão:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse  de  valores;  auxílio  financeiro  para  participação  em  congressos,  fóruns,

seminários,  cursos  e  eventos  científicos;  promoção  de  congressos,  fóruns,

seminários,  cursos de extensão e qualificação,  entre outros eventos científicos na

área de saúde;  publicações científicas  e  intercâmbio;  materiais  para  execução de

projetos de ensino, pesquisa e extensão; outros bens, valores ou benefícios inerentes

à execução do programa;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: alunos, professores e servidores
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da comunidade acadêmica da área de saúde; fundações que realizem atividades em

parceria com a Universidade Estadual de Montes Claros - Unimontes;

XII - no programa social Supervisão e Expansão do Ensino Superior, cujos objetivos

são monitorar a qualidade do sistema estadual de ensino superior e ampliar a oferta

de ensino superior a distância e presencial:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

ampliação da oferta de cursos de ensino superior a distância e presencial; criação de

um  banco  de  dados  sobre  ensino  superior;  desenvolvimento  de  instrumentos  de

avaliação do sistema estadual de ensino superior; expansão do número de vagas no

ensino superior no Estado; implementação, consolidação e ampliação da oferta de

cursos a distância nas universidades públicas; formação em áreas estratégicas do

governo;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: alunos, instituições do sistema de

ensino  superior  do  Estado -  Universidade  do  Estado  de Minas  Gerais  -  Uemg -,

Unimontes, Fundação Helena Antipoff  -  FHA -  e Faculdade de Ciências  Exatas e

Humanas da Campanha - FCCP;

XIII  -  no  programa  social  Expansão  do  Ensino  Universitário,  cujo  objetivo  é

promover  ensino  de  qualidade  com  vistas  à  formação  para  atuação  profissional

competente no mercado de trabalho e para intervenção social comprometida com os

valores  de  liberdade,  de  justiça  e  de  solidariedade,  buscando  a  solução  dos

problemas socioeconômicos da região Norte de Minas:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores; concessão de bolsas de iniciação científica e de extensão; auxílio

financeiro para participação em cursos, seminários e eventos científicos; promoção

de congressos, fóruns, seminários, cursos de extensão, entre outros eventos culturais

e  científicos;  publicações  científicas  e  intercâmbio;  concessão  de  premiações  em

dinheiro, troféus e medalhas a vencedores de concursos promovidos pela academia;

materiais  didáticos,  materiais  para  execução  de  projetos  de  ensino,  pesquisa  e

extensão; alimentação subsidiada à comunidade acadêmica; e outros bens, valores

ou benefícios inerentes à execução do programa;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: alunos, professores e servidores
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da  comunidade  acadêmica,  bem  como  fundações  que  realizem  atividades  em

parceria com a Unimontes;

XIV  -  no  programa  social  Tecnologia  e  Inovação  Rumo  à  Economia  do

Conhecimento, cujo objetivo é potencializar em quantidade e qualidade a criação e a

disseminação de conhecimento e de tecnologia em diferentes áreas para transformar

conhecimento em negócios, além de fomentar e articular com os diferentes agentes

empresariais, governamentais, acadêmicos e da sociedade, objetivando promover a

ciência e a tecnologia para o desenvolvimento e a cidadania:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

recursos financeiros; mobiliário; computadores; equipamentos e materiais; cessão de

uso  de  equipamentos  e  computadores;  auxílio  financeiro  para  a  participação  em

eventos  e  para  sua  promoção;  outros  bens,  valores  ou  benefícios  inerentes  à

consecução dos objetivos do programa;

b)  destinatários  dos  bens,  valores  ou  benefícios:  setor  empresarial  mineiro;

universidades  e  outras  instituições  de  ensino  superior,  pesquisadores  do  Estado,

centros de pesquisa e desenvolvimento públicos e privados; comunidade usuária de

inovações tecnológicas e jovens com potencial empreendedor e inovador;

XV -  no  programa social  Arranjos  Produtivos,  Polos  de  Excelência  e  Polos  de

Inovação,  cujos  objetivos  são  ampliar  e  melhorar  a  capacidade  competitiva  dos

arranjos produtivos de elevado conteúdo tecnológico de forma autossustentável; nos

polos  de  excelência,  fortalecer  as  estruturas  geradoras  de  conhecimento  e

tecnologias, a formação de recursos humanos e a prestação de serviços visando à

promoção  do  desenvolvimento  sustentável  de  setores  estratégicos  nos  quais  o

Estado  possua  tradição,  massa  crítica  e  vantagem  competitiva;  nos  polos  de

inovação,  contribuir  com  o  desenvolvimento  da  região  Norte  e  dos  Vales  do

Jequitinhonha e  Mucuri  através  da formação e da  concentração de massa crítica

territorialmente localizada, agregando valor, emprego e renda à economia regional e

às políticas públicas por meio de esforço de inovação, ancorado em estruturas de

capacitação de recursos humanos e de pesquisa e desenvolvimento:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

recursos financeiros; mobiliário; computadores; equipamentos e materiais; cessão de
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uso de equipamentos e computadores; cessão e construção de unidades prediais;

auxílio  financeiro  para a participação em eventos e  para a  sua promoção;  outros

bens, valores ou benefícios inerentes à execução do programa;

b)  destinatários  dos  bens,  valores  ou  benefícios:  pequenos  empresários  e

microempresários  que compõem os setores produtivos dos polos de excelência e

inovação  e  dos  arranjos  produtivos  em  biotecnologia,  biocombustíveis,

eletroeletrônicos, programas computacionais; universidades e institutos de ciência e

tecnologia  envolvidos  na  produção  e  na  transferência  do  conhecimento  para  a

sociedade; setores produtivos; sociedade em geral;

XVI - no programa social Incentivo à Inovação Tecnológica, cujo objetivo é estimular

a pesquisa e o desenvolvimento de produtos e processos inovadores:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

concessão  de  incentivos  à  inovação  tecnológica  no  Estado  por  meio  de  apoio

financeiro;

b)  destinatários  dos  bens,  valores  ou  benefícios:  projetos  de  apoio  financeiro

aprovados pela equipe técnica da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de

Minas Gerais - Fapemig -, nos termos da política de aplicação de recursos do Fundo

de Incentivo à Inovação Tecnológica - Fiit;

XVII - no programa social Rede de Formação Profissional Orientada pelo Mercado,

cujo objetivo é garantir a funcionalidade da rede de centros vocacionais tecnológicos

e telecentros, com foco na disseminação do conhecimento, buscando a construção

de parcerias com vistas à atualização tecnológica e assegurando a continuidade dos

objetivos do programa e sua ampliação por meio da oferta de vagas de educação a

distância no ensino superior, inclusive o tecnólogo:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

disseminação  do  conhecimento;  atualização  tecnológica;  oferta  de  vagas  de

educação  a  distância  no  ensino  superior,  inclusive  o  tecnólogo,  e  nos  cursos

profissionalizantes; inclusão digital; oportunidade de emprego; inserção de novos e

melhores  profissionais  no  mercado  de  trabalho;  requalificação  profissional;

desenvolvimento regional; oferta de quadro de pessoal qualificado para administrar e

ministrar as aulas;
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b)  destinatários  dos  bens,  valores  ou  benefícios:  municípios  ou  entidades  que

ofereçam espaços que propiciem o intercâmbio de informação e orientação quanto às

políticas  de  inserção  social,  originários  de  projetos  e  programas  governamentais,

entidades representativas, organizações não-governamentais e agências de fomento;

XVIII  -  no  programa  social  Formação  e  Capacitação  Cultural  e  Artística,  cujos

objetivos  são  apoiar,  incentivar  e  realizar  ações  de  formação,  desenvolvimento,

qualificação e aperfeiçoamento nas diversas áreas artísticas e culturais, contribuindo

para o fortalecimento e para a profissionalização do mercado de produção cultural e

artística:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores; apostilas e material didático sobre educação patrimonial, cultural

e  artística;  realização  de  oficinas,  conferências,  fóruns,  seminários,  encontros  e

cursos de capacitação e aprimoramento técnico para a formação e a capacitação de

agentes culturais e profissionais; materiais didáticos; materiais escolares; lanches e

refeições;  transporte;  hospedagem; outros  bens, valores  ou benefícios  inerentes à

execução do programa;

b)  destinatários  dos bens, valores  ou benefícios:  pessoas naturais de  ocupação

variada,  incluindo  artistas,  técnicos  e  demais  trabalhadores,  profissionais  ou

amadores,  atuantes  nos  diversos  segmentos  da  área  artístico-cultural;  pessoas

jurídicas de direito público ou privado voltadas para o planejamento, a gestão e a

administração de projetos relacionados com os objetivos dos programas;

XIX  -  no  programa  social  Preservação  do  Patrimônio  Cultural,  cujo  objetivo  é

garantir  à  sociedade  o  exercício  do  direito  à  identidade  cultural,  promovendo  a

preservação de bens de natureza material e imaterial e a efetiva implantação de uma

política de preservação de bens de valor histórico, artístico, cultural e arquitetônico,

representativos  da  cultura  mineira  em  suas  diversas  manifestações,  contextos  e

épocas:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

conservação  e  restauração  dos  bens  que  sofreram  impactos  em  desastres;

intervenção em bens culturais, como obras de consolidação estrutural, conservação e

restauração de bens imóveis e móveis, de forma a manter sua integridade e valores
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culturais;  incentivo à preservação do patrimônio cultural  pelos municípios; projetos

arquitetônicos  e  complementares,  planilhas  e  projetos  de  elementos  artísticos  em

bens culturais para conservação e restauração de bens móveis e imóveis de forma a

manter sua integridade e valores culturais;  executar obras; pesquisas, inventários,

registros, tombamentos, fiscalização de bens culturais imateriais e materiais de forma

a assegurar sua preservação;

b)  destinatários  dos bens, valores ou benefícios:  municípios mineiros  e pessoas

físicas e jurídicas ligadas às manifestações da cultura popular;

XX  -  no  programa  social  Circuitos  Culturais  de  Minas  Gerais,  cujo  objetivo  é

fomentar  a  criação  de  uma  moderna  e  inovadora  rede  integrada  de  produção,

exibição  e  disseminação  cultural  e  artística,  além  de  promover  a  proteção  do

patrimônio cultural de Minas Gerais:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse  de  valores;  doação  de  materiais  excedentes  de  obras  nos  edifícios  que

compõem os circuitos culturais, como tijolos, esquadrias, ferragens, vidros, janelas e

portas; outros bens, valores ou benefícios inerentes à execução do programa;

b)  destinatários  dos  bens,  valores  ou  benefícios:  população de Belo  Horizonte,

turistas, estudantes, pessoas interessadas em arte, conhecimento e entretenimento;

população da mesorregião do Vale do Jequitinhonha, especificamente a população

das microrregiões de Salinas e Itaobim; turistas de procedência estadual, nacional e

internacional;

XXI  -  no  programa  social  Gestão  da  Informação  Cultural,  cujos  objetivos  são

garantir  à  sociedade o  exercício  dos direitos  culturais,  promovendo a  gestão  dos

diversos acervos do sistema estadual de cultura visando preservá-los, e promover o

acesso democrático às informações culturais produzidas:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse  de  valores;  materiais,  publicações  técnicas,  cadernos  de  diretrizes  e

informativos ligados à área museológica, cultural e artística; kits e acervos de livros;

equipamentos  diversos;  mobiliário,  como  estantes,  expositores,  mesas,  cadeiras,

circuladores  de  ar,  estações  de  trabalho,  carrinhos  para  livros,  tapetes,  pufes;

microcomputadores,  impressoras,  eletroeletrônicos  em  geral  e  equipamentos  de
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informática; cursos de capacitação e treinamentos; materiais didáticos e escolares;

lanches  e  refeições;  transporte;  hospedagem;  outros  bens,  valores  ou  benefícios

inerentes à execução do programa;

b)  destinatários  dos  bens,  valores  ou  benefícios:  unidades  e  órgãos  da

administração  pública  estadual;  entidades  públicas,  privadas  e  do  terceiro  setor;

usuários dos serviços prestados pelo Sistema Estadual de Cultura; público em geral;

XXII  -  no  programa  social  Promoção  e  Difusão  Cultural,  cujos  objetivos  são

produzir, promover, veicular e difundir as artes, a cultura e o patrimônio do Estado em

diversos espaços, contribuindo para a formação de público, a educação e o consumo

cultural:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores; cessão de espaços culturais; estabelecimento de parcerias com

instituições  sem  fins  lucrativos  para  apoiar  a  produção,  a  exibição  e  a  formação

artística por meio do apoio à gestão e à geração de recursos para a execução de

projetos  e programas;  atividades  de encontro do  Sistema Estadual  de  Bibliotecas

Públicas; encontros com a leitura; exposições literárias e de artes visuais; exposições

e espetáculos de artistas convidados ou selecionados por meio de edital; palestras,

eventos  culturais,  apresentações,  debates,  simpósios,  conferências,  espetáculos,

shows,  mostras,  festivais,  feiras,  saraus,  performances,  aulas  experimentais,

residências, oficinas, prêmios e concursos artístico-culturais; realização de projetos

educativos e de atendimento e informação ao público; materiais didáticos e escolares;

lanches, refeições, transporte, hospedagem e outros itens necessários à realização e

à participação nos eventos; outros bens, valores ou benefícios inerentes à execução

do programa;

b)  destinatários  dos  bens,  valores  ou  benefícios:  pessoas  naturais  e  pessoas

jurídicas de direito público ou privado voltadas para a execução e a promoção do

programa;

XXIII - no programa social Minas Mais Segura, objetivos são desenvolver ações,

programas e  projetos  de  prevenção  à criminalidade,  de  forma a  contribuir  com a

efetiva diminuição da criminalidade e violência em áreas com elevados índices de

criminalidade  e  em  situação  de  risco  social,  estimulando  a  desconstrução  de
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fenômenos  multicausais  e  fatores  de  risco  geradores  de  conflitos,  violências  e

processos de criminalização, a partir da proposição de soluções plurais e fatores de

proteção  integrados  e  adequados  às  especificidades  de  cada área  de  atuação  e

público  atendido,  bem  como  consolidar  a  filosofia  de  policiamento  comunitário,

prevenção ativa e segurança cidadã, viabilizando maior interação entre a sociedade e

o sistema de defesa social:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

aquisição de equipamentos; repasse de valores e bens; cestas básicas; realização e

participação  em  capacitações  e  eventos  relacionados  com  o  combate  da

criminalidade  e  distribuição  de  materiais  necessários  a  sua  realização;  ações  de

sensibilização  e  formação da população em geral;  pagamento  de  inscrições  para

vagas  de  emprego  e  em  cursos  diversos;  equipamentos  e  materiais  esportivos;

materiais para oficinas de cultura, de inclusão produtiva e de enfrentamento do tráfico

de  pessoas;  premiações  em  atividades  previstas  no  programa;  apoio  a

empreendimentos econômicos solidários; distribuição de materiais informativos e de

campanha para  a  população em  geral;  acolhimento  das  pessoas  em situação de

tráfico e seus familiares; ações de busca ativa por possíveis vítimas entre os grupos

mais  vulneráveis  ao  tráfico  de  pessoas;  campanhas  locais  preventivas  visando

informar  sobre  as  ações  relacionadas  com  o  combate  à  criminalidade;  lanches,

transporte, diárias entre outros itens necessários à difusão das ações de combate à

criminalidade;  realização  de  cursos  de  qualificação  profissional  e  provisão  de

estrutura  a  entidades  voltadas  ao  cumprimento  de  penas  e  medidas  alternativas;

outros bens, valores ou benefícios inerentes à execução do programa;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: jovens de 12 a 24 anos residentes

em  áreas  com  altos  índices  de  criminalidade  atendidas  pelo  programa;  pessoas

naturais  e entidades em áreas com altos  índices de  criminalidade atendidas  pelo

programa; pessoas com determinação judicial de cumprimento de penas e medidas

alternativas nos municípios atendidos pelo programa; egressos do sistema prisional

do Estado; pessoas naturais em situação de tráfico de pessoas e seus familiares;

grupos  mais  vulneráveis  ao  tráfico de  pessoas;  população do  Estado;  turistas  de

procedência estadual, nacional e internacional; organizações não governamentais e
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outras  pessoas  jurídicas  de  direito  público  ou  privado  voltadas,  direta  ou

indiretamente, ao enfrentamento do tráfico de pessoas; instituições sociais em todo o

Estado; municípios mineiros;

XXIV - no programa social Infraestrutura de Defesa Social, cujo objetivo é prover

infraestrutura adequada à execução eficaz das políticas públicas de segurança por

meio da expansão da infraestrutura predial do sistema prisional e socioeducativo com

vistas à melhoria da qualidade do atendimento prestado ao adolescente autor de ato

infracional,  ao  preso  e  ao  recuperando e  por  meio  da  renovação  periódica  e  da

distribuição no espaço territorial das frotas das Polícias Civil e Militar, com a aquisição

de  viaturas  adequadas  ao  trabalho  operacional  para  garantir  a  eficiência  da

manutenção da frota:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores para custeio, cessão de uso ou regime de comodato de imóveis,

aquisição  de  bens  e  insumos;  repasse  de  recursos  financeiros  para  construção,

adequação da instalação e manutenção de unidades de atendimento socioeducativo,

bem  como  equipamentos  eletroeletrônicos,  mobiliário,  veículos  e  demais  bens

entendidos  como  necessários  ou  úteis  para  sua  composição;  assessoria  e

consultoria; encontros, capacitações e cursos profissionalizantes, assim como ajuda

de custo para participação em tais atividades; equipamentos e materiais necessários

ao desenvolvimento de trabalhos e à aprendizagem nas oficinas; outros bens, valores

ou benefícios inerentes à execução do programa;

b)  destinatários  dos  bens,  valores  ou  benefícios:  entidades  privadas  sem  fins

lucrativos  cuja  finalidade  seja  a  custódia  de  presos  condenados  pela  justiça;

adolescentes e jovens adultos de 12 a 21 anos e pessoas jurídicas de direito público

ou privado voltadas à realização e à promoção do programa;

XXV - no programa social Avaliação e Qualidade da Atuação dos Órgãos de Defesa

Social, cujo objetivo é promover a qualidade da atuação dos órgãos de defesa social,

potencializando e integrando as ações de ensino, avaliação e correição:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

vagas  em  capacitações,  cursos  e  seminários  nas  temáticas  de  policiamento

comunitário e segurança cidadã; ações com foco na prevenção à criminalidade e na
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erradicação das drogas; outros bens, valores ou benefícios inerentes à execução do

programa;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: profissionais do sistema de defesa;

membros ativos dos  Conselhos Comunitários  de  Segurança Pública  -  Conseps  -;

lideranças  comunitárias;  escolas  que  compõem  lista  de  demandas  estratégicas,

conforme áreas delimitadas de acordo com o índice de criminalidade das diversas

regiões do Estado;

XXVI - no programa social Leite pela Vida, cujo objetivo é promover o fortalecimento

da  cadeia  produtiva,  por  meio  da  geração  de  renda  e  da  garantia  de  preço  do

produto, diminuindo a vulnerabilidade social com o combate à fome e à desnutrição:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

aquisição de leite  in natura do pequeno produtor rural pronafiano, por intermédio de

beneficiadoras de leite que envasam o produto e são responsáveis por seu transporte

aos pontos de distribuição do programa, por meio do voluntariado ou por meio das

prefeituras,  sendo  que  o  leite  é  doado  a  crianças,  gestantes,  nutrizes  e  idosos

cadastrados;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: crianças de dois a sete anos de

idade, gestantes, nutrizes até o sexto mês após o parto, idosos e outros beneficiários

identificados  pelo  Comitê  Gestor  Municipal,  sob  autorização  do  Conselho  de

Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável do Estado de Minas Gerais - Consea-

MG  -  e  do  Ministério  de  Desenvolvimento  Social  e  Combate  à  Fome  -  MDS  -,

residentes na área de abrangência do programa e com renda mensal per capita igual

ou inferior a meio salário mínimo;

XXVII - no programa social Travessia Nota Dez por um Brasil  Alfabetizado, cujo

objetivo é contribuir para superar o analfabetismo, universalizando a alfabetização de

jovens, adultos e idosos e a progressiva continuidade dos estudos em níveis mais

elevados,  promovendo o  acesso à educação como direito  de todos,  em qualquer

momento da vida, nos municípios da região Norte e dos Vales do Jequitinhonha e

Mucuri:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores; mobiliário escolar, material escolar,  uniformes; óculos de grau,
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aparelhos  auditivos;  merenda;  jogos,  materiais  esportivos;  bolsas  de  estudo;

transporte;  livros  didáticos  e  de  literatura;  equipamentos  de  informática;  veículos;

atendimento médico e psicopedagógico; outros bens, valores ou benefícios inerentes

à execução do programa;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: jovens com idade acima de quinze

anos e adultos analfabetos da área de abrangência do Instituto de Desenvolvimento

do Norte e Nordeste de Minas Gerais - Idene; escolas locais; entidades públicas ou

privadas cujas finalidades institucionais sejam relacionadas com o programa;

XXVIII  -  no  programa  social  Convivência  com  a  Seca,  cujo  objetivo  é  prover

alternativas  para  a  convivência  com  a  seca  e  as  bases  para  o  desenvolvimento

sustentável  e  inclusivo  da  produção local  e  para  o  aumento  da  produtividade no

campo, inclusive no que tange ao modo de produção agroecológico ou orgânico, com

ênfase  na  formação  profissional,  na  promoção  do  protagonismo  e  do

empreendedorismo e na identificação e no acesso a mercados, com vistas à melhoria

da qualidade de vida do povo de Minas Gerais:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse direto de recursos a entidades e prefeituras; distribuição de cestas básicas e

cisternas de lona;  bem como o apoio técnico e investimento financeiro a projetos

comunitários de inclusão produtiva, como fabriqueta de farinha, infraestrutura básica,

como galpão multiuso e de natureza social, como creches;

b)  destinatários  dos bens,  valores ou benefícios:  comunidades  rurais  e urbanas

organizadas em grupos de interesses comuns, trabalhadores e pequenos produtores

rurais, artesãos, grupos de pescadores, garimpeiros, grupos de mulheres e jovens,

quilombolas, assentados de reforma agrária e populações atingidas pela seca nas

regiões Norte e Jequitinhonha, pertencentes aos cento e oitenta e oito municípios da

área de atuação do Instituto  de  Desenvolvimento  do  Norte  e  Nordeste  de  Minas

Gerais - Idene -, identificados pelos Conselhos Municipais de Desenvolvimento Rural

Sustentável  -  CMDRS -,  para repasse de recurso a associações comunitárias por

meio do Projeto de Combate à Pobreza Rural e à Migração Laboral;

XXIX - no programa social Desenvolvimento Social dos Vales do Jequitinhonha e

Mucuri  e  Norte de Minas,  cujo objetivo  é promover  o desenvolvimento social  dos
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Vales do Jequitinhonha e Mucuri e do Norte de Minas a partir de ações que visem à

inclusão produtiva das famílias que vivem em situação de pobreza articuladas com

ações  de  implantação  de  infraestrutura  de  saneamento  básico,  assegurando  sua

universalização:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

intervenções  não  estruturais,  como  elaboração  de  estudos  socioeconômicos,

climáticos,  hidrogeológicos,  ambientais  e  de  uso e  ocupação  do solo,  bem  como

elaboração de projetos de intervenções estruturais para abastecimento de água nas

áreas rurais; intervenções estruturais,  como construção de bacias de captação de

água de chuvas, dispositivos de captação e infiltração de águas de chuva que podem

ser utilizadas em uma série de situações, desde proteção de cabeceiras de voçorocas

até  aplicação  em  extremidades  de  terraceamentos;  construção  de  pequenas

barragens  de  cursos  d'água,  pequena  barragem  ou  uma  série  de  barramentos

sucessivos  que  acumularão  água  para  garantir  disponibilidade  de  água  para

abastecimento  humano e  dessedentação  de animais  e  produção;  implantação  de

sistemas alternativos de irrigação, indicados para pequenas propriedades rurais de

regiões semiáridas; implantação de sistemas de abastecimento de água,  sistemas

constituídos basicamente de captação, adução, preservação e distribuição de água

para  pequenas  localidades  e  meio  rural  disperso;  construção  de  cisternas,

reservatórios de água, em geral cilíndricos, cobertos e semienterrados, que permitem

a captação e armazenamento da água da chuva que escorre dos telhados das casas

por meio de bicas; apoio a projetos produtivos;

b)  destinatários  dos  bens,  valores  ou  benefícios:  população  residente  em

comunidades com dificuldade de acesso a água para consumo humano e para a

produção, identificadas no Cadastro Único para Programas Sociais - CadÚnico -, nas

áreas de abrangência do semiárido mineiro e no seu entorno;

XXX - no programa social Incentivo a Cadeias Produtivas Regionais, cujo objetivo é

contribuir com ações de apoio às cadeias produtivas e tecnologias de convivência

com  a  seca,  na  perspectiva  da  promoção  de  trabalho,  renda  e  redução  da

vulnerabilidade causada pela escassez de água nas populações carentes do Norte e

Nordeste de Minas Gerais:
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a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

apoio  a  projetos  produtivos  de  artesãos;  realização  de  cursos  de  capacitação;

promoção  de  eventos;  repasse  de  valores;  equipamentos;  instrumentos;

eletrodomésticos;  mobiliário;  artefatos  necessários à  implantação das unidades de

produção,  como  amassadeiras,  basculantes,  armários,  roupeiros,  pingadeiras

industriais  para  biscoitos,  balanças  mecânicas  e  elétricas,  baldes,  bebedouros,

torneiras, botijões de gás, batedeiras elétricas, caixas de polietileno, caixas de fibra,

carrinhos de mão,  centrífugas  para extrair  polvilho,  cessadeira  automática,  copos,

cubas,  embaladora,  seladora  ou  datadora  elétrica,  extintor  de  incêndio,  fogão

industrial,  transformador elétrico industrial,  caixa-d'água, forno industrial  elétrico de

alta  precisão  para  biscoitos,  moedor  elétrico,  exaustor  industrial,  forno,  freezer,

geladeira,  liquidificador  industrial,  talheres,  xícaras,  liquidificador  doméstico,  mesa,

panelas,  tachos,  prateleiras,  pratos,  purificador  de água,  ralador  elétrico  industrial

para  biscoitos,  tábuas  em  altileno,  telas  para  secar  polvilho,  prensa para  massa,

lavador e descascador de mandioca, cilindro de massas para biscoitos, masseira para

biscoitos, carrinho de transporte; cursos de capacitação, consultoria e assessoria ao

público-alvo;  construções  civis  e  instalações  elétricas;  veículos;  despesas  com  a

divulgação de projetos;  aquisição de laboratório  portátil;  aquisição de medidor  de

oxigênio  dissolvido;  eletroeletrônicos;  mesas  e  cadeiras;  barcos  para  pesca;

implantação,  instalação  e  acompanhamento  das  unidades  produtivas;  veículos

automotores; transporte de insumos, equipamentos e comercialização de pescados,

embarcação para tripulantes, caixas térmicas para transporte de pescado, caixas de

transporte  de  peixe  vivo,  caixas  de  isopor,  materiais  de  cultivo,  tanques,  redes,

berçários, termômetro máxima e mínima, balsa de manejo, balança, puçá com malha,

rolo de cabo torcido, boias, alevinos para os cultivos, milheiro, rações; serviço gráfico;

despesas com diárias; material didático; combustível para veículos e embarcações

motorizadas; realização de dia de campo; oficinas; cisternas; outros bens, valores ou

benefícios inerentes à execução do programa;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: agricultores familiares, produtores

rurais e pessoas jurídicas de direito público e privado com atividades voltadas para os

objetivos do programa;
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XXXI - no programa social Inovação Social para a Redução da Pobreza no Norte e

Nordeste de Minas Gerais, cujo objetivo é ampliar o acesso à informação sobre meios

e  processos  sustentáveis  de  produção,  facilitando  a  resolução  de  problemas

recorrentes ou endêmicos da região Norte e dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

apoio e financiamento de projetos de extensão das instituições de ensino superior nos

Municípios  do  Norte  e  Nordeste  de  Minas  Gerais  com  menores  índices  de

desenvolvimento humano com vistas ao atendimento a necessidades e na busca de

inovações sociais que contribuam para a redução da pobreza;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: projetos que atuem na área de

abrangência  da  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento  dos  Vales  do

Jequitinhonha  e  Mucuri  e  do  Norte  de  Minas  -  Sedvan  -  e  do  Instituto  de

Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais - Idene;

XXXII  -  no  programa  social  Fomento  ao  Crescimento  das  Microempresas  e

Empresas de Pequeno Porte de Minas Gerais,  cujo objetivo  é  criar  um ambiente

favorável ao crescimento das microempresas e empresas de pequeno porte com a

articulação de políticas públicas que estimulem o aumento sustentável do faturamento

e a consequente progressão de porte:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

ações  de  apoio  às  microempresas  e  empresas  de  pequeno  porte,  tais  como  a

realização  de  cursos,  palestras,  missões  comerciais,  estudos  e  mecanismos  de

facilitação ou melhoria das condições de acesso ao crédito;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: pessoas jurídicas de direito público

ou  privado  que  promovam  ações  voltadas  para  microempresas  e  empresas  de

pequeno porte mineiras;

XXXIII  -  no  programa social  Consolidação  das  Cadeias  Produtivas  -  Minas  do

Princípio  ao  Fim,  cujos  objetivos  são  tornar  arranjos  produtivos  locais  e  cadeias

produtivas  mais  competitivos  em  seus  vários  níveis,  adaptando-os  à  conjuntura

internacional, nacional e regional, permitindo, dessa forma, maior agregação de valor

aos produtos mineiros, com a utilização de novos instrumentos e metodologias, e a

geração  de  mais  emprego  e  renda;  estimular  o  desenvolvimento  ambiental
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sustentável nas regiões dos arranjos produtivos locais e cadeias produtivas e prover

medidas  de  proteção  ao  meio  ambiente;  promover  o  desenvolvimento

socioeconômico dos municípios mineiros:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

capacitação geral de pessoas envolvidas com o programa; transferência de recursos;

suporte concedido aos arranjos produtivos locais e às pequenas e microempresas;

b)  destinatários  dos  bens,  valores  ou  benefícios:  produtores,  fornecedores,

consumidores,  indústrias,  empresas  comerciais  e  de  serviços,  outros  órgãos,

entidades de classe e instituições públicas e privadas;

XXXIV  -  no  programa  social  Promoção  e  Desenvolvimento  do  Cooperativismo

Mineiro, cujo objetivo é fortalecer e consolidar os negócios coletivos de Minas Gerais,

em  especial  o  cooperativismo  e  o  associativismo,  como  forma  de  reduzir  a

informalidade,  ampliar  a  profissionalização  da  gestão  e  promover  a  inserção

competitiva nos mercados:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

recursos financeiros; mobiliário; computadores; equipamentos e materiais; cessão de

uso de equipamentos e computadores; cessão e construção de unidades prediais;

auxílio financeiro para a participação e promoção de eventos; realização de ações

para  treinamento,  qualificação  e  capacitação;  palestras,  seminários  e  congressos;

consultorias especializadas; outros bens, valores ou benefícios inerentes à execução

do programa;

b)  destinatários  dos  bens,  valores  ou  benefícios:  micro,  pequenos  e  médios

produtores e prestadores de serviço que optem pela organização socioeconômica ou

se  encontrem  associados  a  algum  dos  treze  ramos  de  classificação  do

cooperativismo, como agropecuário, incluindo a agricultura familiar, consumo, crédito,

educacional, especial, infraestrutura, habitacional, mineral, trabalho, produção, saúde,

transporte  e  turismo;  universidades  e  demais  instituições  de  ciência  e  tecnologia

envolvidas na concepção do ensino, pesquisa e extensão em cooperativismo, com

transferência tecnológica voltada para as organizações cooperativas e a sociedade

em geral;

XXXV - no programa social Fomento ao Artesanato de Minas Gerais, cujos objetivos
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são  mapear  a  produção  artesanal  do  Estado,  criando  e  fortalecendo  as  políticas

voltadas para o artesanato e artesãos mineiros; promover ações que contribuam para

a inclusão social com a geração de trabalho e renda, maior volume de negócios que

gerem  aumento  do  Produto  Interno  Bruto  -  PIB  -  mineiro  e  o  fortalecimento  do

empreendedorismo  e  de  organizações  coletivas,  minimizando  a  informalidade  da

atividade econômica dos artesãos; desenvolver parcerias entre os setores público e

privado para a capacitação de artesãos frente ao mercado competitivo; identificar e

apoiar o artesão em feiras e eventos, incentivando a comercialização da produção

artesanal nos mercados interno e externo:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

cessão gratuita de espaço em feiras e eventos previamente selecionados de acordo

com  a  demanda  comercial  pelo  artesanato  específico  do  Estado  e  pela  vocação

artística do artesão mineiro; capacitação gratuita, técnica e de gestão aos artesãos

baseada na identificação de demandas que visem ao aperfeiçoamento do produto

artesanal, tornando-o cada vez mais competitivo e comercial;

b)  destinatários  dos  bens,  valores  ou  benefícios:  artesão  legalizado  como

empreendedor individual ou membro de associação, cooperativa ou núcleo produtivo,

que tenha o artesanato como principal atividade econômica cotidiana ou em épocas

de entressafra;

XXXVI - no programa social Saneamento para Todos, cujo objetivo é promover o

bem  estar  social,  principalmente  as  condições  de  saúde,  por  meio  do  acesso

adequado  ao  saneamento  básico  pela  implantação,  ampliação  e  melhoria  dos

sistemas  de abastecimento  de  água,  esgotamento  sanitário  e  destinação final  de

resíduos  sólidos,  inclusive  através  da  construção  de  fossas  sépticas  e  módulos

sanitários, visando à universalização desse acesso:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

doação de módulos sanitários, e doação de sistemas de saneamento básico;

b)  destinatários  dos  bens,  valores  ou  benefícios:  famílias  carentes  inscritas  em

cadastros da própria prefeitura, no caso de doação de módulos sanitários; municípios

que não possuem concessão de serviços da Companhia de Saneamento de Minas

Gerais - Copasa - ou da Companhia de Serviços de Saneamento Integrado do Norte
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e  Nordeste  de  Minas  Gerais  -  Copanor  -,  nos  casos  de doação de sistemas  de

saneamento básico;

XXXVII  -  no  programa social  Cidades:  Espaços  de  Integração,  cujo  objetivo  é

reduzir as disparidades regionais, os níveis de pobreza e o déficit habitacional:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

construção de casas;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: famílias com renda mensal de um

a três salários mínimos, cadastradas nas prefeituras que realizem convênio com a

Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais - Cohab-MG -, com prioridade

de atendimento aos municípios com população até cinquenta mil habitantes;

XXXVIII - no programa social Travessia, cujo objetivo é promover a inclusão social e

econômica produtiva das camadas mais pobres e vulneráveis da população por meio

da articulação de políticas públicas em localidades territoriais definidas:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

realização de visitas domiciliares para diagnóstico de privações sociais; apoio para

obtenção de emprego e aumento da empregabilidade através da realização de cursos

de qualificação profissional para a população em situação de pobreza; distribuição de

bolsa-auxílio, materiais didáticos, materiais escolares, lanches e refeições, transporte,

hospedagem,  equipamentos  de  proteção  individual,  entre  outros  necessários  à

realização e à participação nos cursos; emissão de documentos civis básicos, como

certidão de nascimento, certidão de casamento, segunda via da certidão de óbito,

carteira de identidade e carteira de trabalho; acesso a programas de microcrédito

destinados  à  dinamização  da  economia  local;  incentivo  financeiro  à  elevação  de

escolaridade, à qualificação profissional e à inserção no mercado de trabalho; móveis

e equipamentos para manutenção das agências; repasse de recursos a municípios

para aquisição de bens domésticos como geladeira, fogão e botijão de gás, entre

outros, e também para execução de obras de infraestrutura, saneamento básico, tais

como ampliação,  implantação ou melhoramento  do  sistema de  abastecimento  de

água  e  sistema  de  esgotamento  sanitário,  construção  de  poço  artesiano  e

empreendimentos  similares,  construção  de  redes  de  extensão  de  água  até  os

domicílios, pavimentação, construção e reforma de módulos sanitários; construção e
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reforma de habitações; construção e reforma de equipamentos de uso público, tais

como Centro de  Referência  da  Assistência  Social  -  Cras -,  Centro  de  Referência

Especializada da Assistência Social  -  Creas -  Unidade Básica de Saúde -  UBS -,

centro  multiúso,  escolas  municipais,  creche,  quadra  poliesportiva;  curso  de

capacitação  para  as  ações  de  promoção  da  saúde;  repasse  de  recursos  para

execução  de  ações  voltadas  para  a  promoção  da  saúde  nas  UBS;  repasse  de

recursos  para  reforma  de  escolas  estaduais;  capacitação  de  gestores  escolares;

elevação de escolaridade nas modalidades alfabetização e ensinos fundamental  e

médio com metodologia para jovens e adultos; outros valores ou benefícios inerentes

à execução do programa;

b)  destinatários  dos  bens,  valores  ou  benefícios:  pessoas  identificadas  pelo

programa  em  situação  de  pobreza  e  municípios  relacionados  pela  Secretaria  de

Estado  de  Desenvolvimento  Social  -  Seds  -  que  apresentem  baixo  Índice  de

Desenvolvimento Humano - IDH -, conforme os critérios definidos no programa;

XXXIX -  no programa social Apoio às Políticas de Desenvolvimento Social,  cujo

objetivo é apoiar as políticas  de desenvolvimento voltadas para a infraestrutura e

manutenção  da  área  social,  por  meio  de  repasses  de  recursos  às  entidades  e

municípios visando à otimização da utilização destes:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

realização  de  obras  de  construção  civil  e  reforma;  aquisição  de  veículo;

equipamentos; aquisição de imóvel; mobiliário; utensílios de cozinha; equipamentos

de  informática;  eletrodomésticos  e  eletrônicos;  despesas  de  luz,  água,  telefone e

internet;  aquisição de gêneros alimentícios; cursos de capacitação;  cama, mesa e

banho; material de limpeza; higiene pessoal; material didático; material de escritório;

aquisição de cadeira de rodas; aquisição de instrumentos musicais;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: usuários da Política Nacional de

Assistência Social;

XL - no programa social Gestão da Política da Criança e do Adolescente, cujos

objetivos são apoiar municípios e entidades sociais na implantação, implementação e

controle  da  política  de  atendimento  aos  direitos  da  criança  e  do  adolescente;

capacitar os gestores municipais e conselheiros de direitos e tutelares de acordo com



2028
____________________________________________________________________________

o disposto no estatuto da criança e do adolescente:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

equipamentos de informática; outros equipamentos; veículos; repasse de valores;

b)  destinatários  dos  bens,  valores  ou  benefícios:  crianças  e  adolescentes  em

situação de vulnerabilidade social e com direitos violados; projetos aprovados pela

plenária do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente;

XLI - no programa social Assistência Social e Direitos Humanos, cujos objetivos são

consolidar o Sistema Único de Assistência Social - Suas - na totalidade das cidades

mineiras  e  promover,  proteger  e  restaurar  direitos  humanos  por  meio  do

desenvolvimento,  da  coordenação,  do  monitoramento  e  da  avaliação  de  políticas

públicas de direitos humanos, de forma a combater as situações de vulnerabilidade

social,  violação  e  ou  ameaça  aos  direitos  humanos,  com  especial  atenção  às

demandas de grupos populacionais historicamente vulnerabilizados, observadas as

diretrizes governamentais:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

concessão  de  benefícios  eventuais,  em  caráter  suplementar  e  provisório,  aos

cidadãos e às famílias em virtude de nascimento, morte, situações de vulnerabilidade

temporária e de calamidade pública; repasse de recursos financeiros sob a forma de

transferência fundo a fundo aos municípios, para custeio dos serviços de proteção

social  básica,  especial,  de  média  e alta  complexidade,  e  benefícios  eventuais  do

SUS,  por  meio  do  Piso  Mineiro  de  Assistência  Social,  do  cofinanciamento  dos

serviços  da  rede  histórica  e  do  cofinanciamento  a  municípios  para  serviços  de

proteção  social  básica  e  especial,  de  média  e  alta  complexidade;  repasses  de

recursos sob a forma de transferência fundo a fundo para implantação ou execução

de serviços regionalizados da proteção social especial, de média e alta complexidade;

repasse  de  recursos  financeiros  através  de  convênios  com  municípios  e  com

entidades socioassistenciais para a manutenção dos serviços de assistência social de

proteção  social  básica  ou  especial,  de  média  e  alta  complexidade;  repasse  de

recursos financeiros através de convênios com municípios e com entidades para a

realização  de  capacitações  voltadas  para  a  gestão  do  trabalho  e  da  educação

permanente no âmbito do Suas; repasse de recurso financeiro por meio de convênios
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com  municípios  para  implantação  ou  construção  de  Centro  de  Referência  de

Assistência  Social  -  Cras  -  e  Centro  de  Referência  Especializado  de  Assistência

Social  -  Creas  -;  repasse  de  recurso  financeiro  através  de  convênios  com  os

municípios e com entidades assistenciais para reforma, revitalização ou aquisição de

equipamentos da rede socioassistencial e de unidades já existentes, especialmente

de  unidades  de  acolhimento  institucional;  repasse  de  recurso  financeiro  para

municípios em situação de emergência e de calamidade pública; repasse de recurso

financeiro  através  de  convênios  com  os  municípios  e  com  entidades  de  direitos

humanos;  repasse  de  valores;  cursos  de  capacitação;  treinamento;  consultoria  e

assessoria; materiais didáticos; diárias; lanches; refeições; hospedagem; transportes

em geral;  veículos, mobiliário e equipamentos de informática para estruturação de

conselhos; repasse de valores para a promoção dos direitos e para o enfrentamento

da  violência  contra  mulheres,  crianças,  adolescentes,  jovens,  pessoas  com

deficiência, população de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais - LGBT -,

idosos, negros, índios e quilombolas; ajuda financeira mensal repassada a pessoas

com  deficiência;  bem  como  para  subsidiar  moradia,  hospedagem,  reforma  e

adaptações,  aquisição  de  equipamentos,  mobílias,  artefatos,  combustível,

alimentação, vestuário, uniformes e materiais escolares, materiais didáticos, cursos

profissionalizantes, material de higiene, medicamentos, consultas e exames, quando

não disponíveis na rede pública de saúde, além de outros bens, valores ou benefícios

inerentes à consecução dos objetivos das ações, dos serviços e dos programas de

promoção, proteção, restauração, construção e reforma Direitos Humanos, tais como

Programa  Estadual  de  Proteção,  Auxílio  e  Assistência  a  Vítimas  e  Testemunhas

Ameaçadas - Provita -, Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados

de Morte - PPCAAM -, Programa de Proteção a Defensores de Direitos Humanos -

PPDDH -, Núcleos de Atendimento a Vítimas de Crimes Violentos - NAVCV - e Centro

Risoleta Neves de Atendimento - Cerna;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: municípios, conforme seu porte e

nível  de  habilitação  destes  na  gestão  do  Suas;  famílias,  crianças,  adolescentes,

jovens, mulheres, adultos, pessoas com deficiência,  idosos em todos os níveis de

proteção  social  do  Suas;  entidades;  municípios  em  situação  de  emergência  ou
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calamidade; pessoas em situação de ameaça iminente;  vítimas e testemunhas em

situação de ameaça e respectivos núcleos familiares protegidos; pessoas ameaçadas

ou  coagidas  por  sua  colaboração  direta  ou  indireta  em  investigação  criminal  ou

processo penal,  bem como os integrantes do respectivo núcleo familiar;  criança e

adolescente ameaçado de morte ou jovem com idade de até 21 anos ameaçado de

morte se egresso de medida socioeducativa; pessoas vítimas de crimes violentos e

familiares; indivíduos, grupos ou órgãos da sociedade que protejam ou promovam

direitos  humanos  e  que  sofram  condutas  atentatórias  à  atividade  pessoal  ou

institucional; pessoas ou grupos com demandas de atendimento sociojurídico para a

resolução de conflitos e problemas individuais e coletivos, por meio da metodologia

de mediação; mulheres vítimas de violência doméstica e intrafamiliar que recebam ou

busquem  atendimento,  acompanhamento  e  orientação  psicossocial  ou  jurídica;

gestores, servidores e atores públicos estaduais e municipais, conselheiros tutelares

e de direitos da criança e do adolescente; conselheiros estaduais e municipais de

defesa dos direitos da pessoa idosa, da mulher, da igualdade racial, da pessoa com

deficiência, de diversidade sexual e sociedade civil organizada; grupos populacionais

historicamente  vulnerabilizados,  tais  como,  mulheres,  crianças  e  adolescentes;

negros,  indígenas,  ciganos,  quilombolas;  população  LGBT;  idosos;  pessoas  com

deficiência; pessoas em situação de rua;

XLII  -  no  programa social  Desenvolvimento  das  Políticas  de  Direitos  Humanos,

cujos  objetivos  são  prospectar,  promover,  garantir,  proteger  e  restaurar  direitos

humanos por meio de desenvolvimento, coordenação, monitoramento e avaliação de

políticas  públicas  com  especial  atenção  a  grupos  populacionais  historicamente

vulnerabilizados:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

veículos, mobiliário e equipamentos de informática para estruturação de conselhos;

cursos, seminários e eventos de promoção de direitos; material didático e informativo;

repasse de valores para a promoção dos direitos e para o enfrentamento da violência

contra mulheres, crianças, adolescentes, jovens, pessoas com deficiência, população

LGBT, idosos,  negros,  índios  e quilombolas;  ajuda financeira mensal  repassada a

pessoas com deficiência;
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b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: agentes públicos e população em

geral,  no caso de cursos, seminários e capacitações; pessoas com deficiência em

situação socioeconômica precária,  mais de um filho com deficiência, gravidade da

patologia ou deficiência, idade mínima de 4 anos e máxima de 21 anos; mulheres,

crianças, adolescentes, jovens, pessoas com deficiência, população LGBT, idosos,

negros, índios e quilombolas, nos casos de promoção dos direitos e de enfrentamento

da violência;

XLIII - no programa social Gestão do Sistema Único de Assistência Social - Suas - ,

cujo objetivo é garantir mecanismos para que o Estado e os municípios promovam o

acesso ao sistema de proteção social básico à população em situação de risco:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

realização  de  capacitação  para  gestores,  trabalhadores  do  Suas  e  conselheiros

municipais e estaduais, por meio de oficinas, cursos, encontros, seminários e outras

atividades de capacitação, treinamento e educação permanente; material didático e

informativo; manutenção e estruturação do Conselho Estadual de Assistência Social;

repasse  de  recursos  financeiros  através  de  convênios  com  municípios  e  com

entidades para a realização de capacitações voltadas para a gestão do trabalho e

educação permanente no âmbito do Suas;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: gestores, trabalhadores do Suas e

conselheiros municipais e estaduais;

XLIV  -  no  programa  social  Protagonismo  Juvenil,  cujo  objetivo  é  apoiar  a

permanência de crianças, adolescentes e jovens na escola, por meio de organização

e  da  oferta  de  proteção  social,  através  de  moradia  estudantil  e  educação

complementar garantindo o vínculo familiar e comunitário:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

oferta  de  moradia  estudantil  a  adolescentes  e  jovens;  oferta  de  atendimento  em

educação  complementar  a  crianças,  adolescentes  e  jovens;  oferta  de  cursos

semiprofissionalizantes, nas áreas de informática, segurança do trabalho, mecânica,

bombeiro-eletricista,  horticultura,  jardinagem,  gráfica  e  agropecuária;  doação  de

uniformes, material escolar, alimentação, transporte da unidade até a residência do

aluno no período de férias, materiais para oficinas pedagógicas, material esportivo;
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b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: crianças, adolescentes e jovens,

na faixa etária de 6 a 18 anos, preferencialmente residentes na zona rural;

XLV  -  no  programa  social  Aliança  pela  Vida,  cujo  objetivo  é  estruturar  ações

integradas de prevenção, acolhimento e tratamento dos usuários e dependentes de

álcool e outras drogas e seus familiares, ampliando a capacidade de atendimento e a

qualidade  dos  serviços,  com  foco  prioritário  na  descentralização  das  políticas  e

intervenção nos territórios de maior vulnerabilidade:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores e de bens para prover a estrutura de municípios e entidades para

o  tratamento  de  dependentes  químicos;  premiações  em  atividades  coletivas  e

concursos  voltados  a  sua  ressocialização;  computadores,  data-shows,  filmadoras,

videogames,  câmeras  fotográficas,  aparelhos  portáteis  de  reprodução  de  áudio  e

vídeo,  aparelhos  de  som  e  eletroeletrônicos  em  geral;  outros  bens,  valores  ou

benefícios inerentes à execução do programa;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: dependentes químicos e pessoas

em situação de risco à dependência química e seus familiares; pessoas jurídicas de

direito público ou privado voltadas à execução e à promoção do programa;

XLVI  -  no  programa social  Agenda  Jovem,  cujo  objetivo  é  promover,  de  forma

articulada, com instituições governamentais e não governamentais, políticas públicas

da  juventude  que  estimulem  o  surgimento  de  lideranças  e  viabilizem  o

desenvolvimento juvenil,  colaborando para o aumento das expectativas dos jovens

quanto ao futuro e o protagonismo destes na sociedade:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

oferta de cursos gratuitos de capacitação; distribuição de material promocional, de

divulgação e os necessários para realização das oficinas; divulgação dos dados do

projeto nos veículos oficiais do governo; fornecimento de alimentação, hospedagem e

transporte;  estruturação  dos  espaços  para  realização  de  eventos  promocionais;

transferência  de  recursos  via  convênios  de  cooperação financeira;  distribuição de

material  didático,  cartilhas,  pastas,  bolsas,  blocos,  canetas,  apostilas;  doação  ou

cessão de uso de equipamentos e mobiliário em geral a conselhos municipais da

juventude;
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b)  destinatários  dos  bens,  valores  ou  benefícios:  jovens,  entre  15  e  29  anos

inscritos  no  programa  convocados  pelo  diário  oficial  do  Estado  ou  pelo  site da

Secretaria  de  Estado  de  Esporte  e  Juventude  -  SEEJ  -  ou  inscritos  na  entidade

capacitadora;

XLVII - no programa social Jovens Mineiros Protagonistas, cujo objetivo é contribuir

para a ampliação da postura cidadã e protagonista do jovem em Minas Gerais, por

meio  da  articulação  e  do  desenvolvimento  de  ações  conjuntas  voltadas  para  a

juventude entre diversos órgãos do governo e entidades da sociedade civil:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

acesso a informação, pesquisas, indicadores, dados demográficos, dados setoriais

governamentais,  por  meio  de  site interativo;  acesso  ao  centro  de  referência,

participação em cursos, oficinas, empréstimo de livros, acesso a internet, utilização

de estúdio de gravação de áudio e vídeo, empréstimo de locais para reuniões, acesso

a eventos culturais, exposições de arte, bem como espaços de convivência; oferta de

vagas para participação gratuita em oficinas multidisciplinares; distribuição de lanche,

camisetas,  material  didático;  transporte;  concessão  de  diploma;  oferta  de  cursos

voltados para as novas tecnologias,  a cultura digital,  o  empreendedorismo,  arte e

idiomas, com alimentação e transporte para os jovens; oferta de material promocional

e de divulgação; pagamento de uma bolsa no valor de R$3.000,00 (três mil reais)

quando da conclusão do ensino médio, depositando-se R$1.000,00 (mil  reais)  por

ano letivo aprovado em favor do jovem e investimento em atividades adicionais, oferta

de  educação  profissional,  inclusão  digital,  cursos  extracurriculares,  entre  outros,

enquanto o aluno assume o compromisso de concluir o ensino médio, participar de

atividades  complementares  e  adotar  conduta  pactuada  no  termo  de  adesão;

identificação  das  convergências  dos  demais  projetos  com  o  Poupança  Jovem;

processo  de mobilização  do público-alvo  e  da  comunidade,  adesão  do jovem ao

projeto, campanhas de comunicação, sensibilização da comunidade; pactuação de

termo de compromisso com as escolas; implantação dos processos de identificação

de atividades complementares de acordo com as necessidades locais;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: jovens com idade entre 14 e 29

anos; professores da rede pública de ensino que atuem com os anos finais do ensino
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fundamental e ensino médio; gestores públicos municipais, estaduais e federais;

XLVIII  -  no  programa  social  Minas  Olímpica,  cujo  objetivo  é  promover  o

desenvolvimento  do  esporte  educacional,  esporte  de  participação  e  esporte  de

rendimento em Minas Gerais:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

apoio  financeiro  mediante  seleção  pública  a  técnicos,  atletas  e  equipes  de

rendimento, para subsidiar parte dos gastos com o desenvolvimento das atividades

esportivas; eventos esportivos com participação gratuita da população e com entrega

de premiações, podendo oferecer transporte, alimentação, uniforme e hospedagem;

eventos  e  capacitações  gratuitas  para  aqueles  que  atenderem  os  pré-requisitos

técnicos,  com  possibilidade  de  entrega  de  material  didático  e  promocional;

desenvolvimento de estudos relacionados a esporte; repasse mediante convênio para

realização de atividades dos alunos no contraturno escolar;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: atletas, equipes e entidades que

se  enquadrem  nos  respectivos  editais;  equipes,  escolas  ou  atletas  inscritos  na

competição,  selecionado  conforme  critérios  definidos  e  em  condição  física  e

regulamentar de disputar a competição; indivíduos que atendam aos pré-requisitos

técnicos para participação nas capacitações e nos eventos;

XLIX  -  no  programa social  Avança Minas  Olímpica,  cujo  objetivo  é  aumentar  a

participação  da  população  mineira  na  prática  de  esportes  e  atividades  físicas

orientados,  visando  à  redução  do  índice  de  sedentarismo  e  de  sobrepeso  da

população jovem e o aumento da representatividade de atletas mineiros no cenário

esportivo nacional:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

distribuição gratuita de cartão aos beneficiários para o pagamento das mensalidades

das  academias;  distribuição  gratuita  de  material  promocional,  como  camisas,

squeezes,  bonés,  em  campanhas  de  divulgação  e  mobilização;  transferência  de

recursos e convênio para a Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa - Fundep -

para a construção de estruturas de esporte de rendimento;

b)  destinatários  dos  bens,  valores  ou  benefícios:  jovens,  entre  15  e  19  anos

indicados pela equipe saúde da família, conforme perfil definido para o programa, dos
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municípios  que  atendam  as  regras estabelecidas  em edital  publicado pela  SEEJ;

atletas de rendimento do Estado que tenham destaque de resultado em competições

em âmbito estadual, nacional ou internacional e atendam a requisitos de avaliação

física e médica;

L -  no programa social  Incentivo ao Esporte, cujo objetivo é estimular o esporte

mineiro e a prática de atividades físicas e lúdicas que contribuam para a qualidade de

vida  da  população,  para  o  desenvolvimento  de  hábitos  saudáveis  e  para  o

fortalecimento da imagem de Minas no cenário esportivo:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

transferência de recursos do ICMS-Solidário a municípios; apoio financeiro a eventos

e para reforma ou construção de espaços esportivos; apoio financeiro a atletas e

equipes para participação em competição esportiva; apoio financeiro com recursos

oriundos  de  renúncia  fiscal,  leis  de  incentivo  estadual  e  federal,  a  projetos

selecionados; doação de equipamentos e materiais esportivos;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: municípios que atendam critérios

estabelecidos na Lei nº 18.030, de 12 de janeiro de 2009; atletas, equipes esportivas,

entidades públicas ou privadas e prefeituras; e projetos aprovados para obtenção de

recursos oriundos da Lei de Incentivo ao Esporte;

LI  -  no  programa  social  Apoio  para  o  Desenvolvimento  Municipal,  Gestão  e

Transferências  de  Recursos,  cujo  objetivo  é  promover  o  desenvolvimento

socioeconômico dos Municípios mineiros, apoiando-os na implementação de obras de

infraestrutura urbana, rural, saneamento, serviços e na aquisição de equipamentos

básicos  proporcionando  melhoria  da  qualidade  de  vida  da  população,  em

conformidade com a estratégia governamental:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores; veículos, equipamentos, ferramentas, materiais de construção;

capacitação de pessoal; outros bens, valores ou benefícios inerentes à execução do

programa;

b)  destinatários  dos  bens,  valores  ou  benefícios:  pessoa  natural;  municípios  e

entidades públicas ou privadas que tenham projetos de obras municipais com alcance

social;
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LII - no programa social Proteção da Biodiversidade e Unidades de Conservação,

cujo objetivo é manter o equilíbrio ecológico dos ecossistemas de domínio do Estado

através  de  atividades  de  preservação,  conservação,  recuperação  e  proteção  da

diversidade biológica, vegetal e animal:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

concessão de incentivo financeiro,  denominada Bolsa Verde,  instituída pela Lei  nº

17.727, de 13 de agosto de 2008;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: agricultores familiares; produtores

rurais  cuja  propriedade  ou  posse  tenha  área  de  até  quatro  módulos  fiscais;

proprietários e posseiros  rurais do Estado;  proprietários de áreas urbanas que se

enquadrarem nos critérios definidos no Manual de Procedimentos, disponível no site

www.ief.mg.gov.br/bolsa-verde;

LIII  -  no  programa  social  Qualidade  Ambiental,  cujo  objetivo  é  harmonizar  o

crescimento  urbano,  desenvolvimento  econômico  e  atividades  rurais  focados  na

proteção ambiental:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

pagamentos  por  serviços  ambientais  de  catação,  segregação  e  destinação  para

reciclagem de resíduos sólidos urbanos aos catadores e associações e cooperativas

de catadores de materiais recicláveis;

b)  destinatários  dos  bens,  valores  ou  benefícios:  catadores,  associações  ou

cooperativas de catadores de materiais recicláveis, sendo que, para o recebimento do

serviço ambiental, as cooperativas ou associações de catadores deverão cumprir o

determinado nos arts. 6° ao 10 do Decreto nº 45.975, de 4 de junho de 2012;

LIV - no programa social  Assistência Social e Complementar ao Segurado,  cujo

objetivo é promover atendimento socioeconômico ao beneficiário e seus dependentes

de baixo poder aquisitivo, por meio da concessão de benefícios e auxílios:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

complementação  da  assistência  socioeconômica,  como  benefícios  e  auxílios

financeiros para aquisição de medicamentos, aquisição de oxigenoterapia domiciliar,

aquisição de dietas especiais, auxílio natalidade e auxílio funeral de acordo com o

determinado na legislação específica;
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b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: servidores ativos e inativos, seus

dependentes  e  pensionistas  de  baixo  poder  aquisitivo  em  conformidade  com  a

legislação  pertinente;  a  gratuidade  e  financiamento  relativo  à  aquisição  de

medicamentos dependerá de parecer fundamentado do serviço social que levará em

conta, além da remuneração de contribuição do segurado, o núcleo e renda familiar e

per capita, os benefícios de aquisição de medicamentos, de oxigenoterapia domiciliar

e  de  dietas  especiais  somente  poderão  ser  concedidos  mediante  estudo

socioeconômico e parecer fundamentado do serviço social; os auxílios serão devidos

desde que o segurado tenha cumprido o período de carência de doze meses de

contribuição e cuja remuneração de contribuição seja inferior ou igual a dois e meio

do vencimento mínimo estadual; o auxílio-natalidade não será pago quando requerido

após sessenta dias do parto, sendo o valor devido de um salário mínimo estadual; o

auxílio  funeral  é  devido  ao  executor  das  despesas  do  funeral  do  segurado  que

corresponderá a remuneração de contribuição do falecido ou ao valor da despesa se

menor;

LV - no programa social Preservação da Memória Técnico-Científica no Âmbito do

Poder  Executivo  do  Estado  de  Minas  Gerais,  cujo  objetivo  é  garantir  o  acesso

universal aos trabalhos técnico-científicos produzidos pelas instituições públicas de

Minas  Gerais,  promovendo  seu  resgate,  reunião,  armazenamento,  tratamento,

disponibilização e divulgação, em especial na Biblioteca Digital do Estado de Minas

Gerais Raymundo Nonato de Castro, e preservando a memória técnico-científica dos

órgãos  e  entidades  da administração pública  direta,  autárquica  e  fundacional,  no

âmbito do poder executivo:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

acesso  aos  trabalhos  técnico-científicos  produzidos  pelas  instituições  públicas  do

Estado; disponibilização dos trabalhos dos pesquisadores do Estado;

b)  destinatários  dos  bens,  valores  ou  benefícios:  cidadãos  interessados  que  se

cadastrarem  no  site da  Biblioteca  Digital  do  Estado  de  Minas  Gerais  Raymundo

Nonato de Castro; pesquisador que frequentar a Biblioteca Professora Maria Helena

de Andrade, na Fundação João Pinheiro - FJP;

LVI  -  no  programa  social  Aprimoramento  da  Gestão  Pública,  cujo  objetivo  é
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aprimorar  a  gestão  pública  por  meio  da  capacitação  de  recursos  humanos  e  do

desenvolvimento de estudos e projetos que contribuam para o desenvolvimento das

diversas esferas da administração pública:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

oferta de Curso Superior  de Administração Pública -  CSAP -  e de mestrado pela

Escola de Governo Paulo Neves de Carvalho;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: cidadão aprovado em processo

seletivo;

LVII - no programa social Redes Integradas de Serviços de Saúde, cujo objetivo é

adequar a oferta e a qualidade de cuidados secundários e terciários, observada a

distribuição territorial das redes de atenção à saúde:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de recursos para custeio das redes de atenção à saúde e para estruturação

do  sistema  de  transporte  em  saúde;  equipamentos,  mobiliário  e  demais  bens

necessários  ou  úteis  aos  centros  das  redes  de atenção à  saúde,  às  centrais  de

transporte  e  aos  hospitais  do  Sistema  Único  de  Saúde  -  SUS;  consultoria  e

assessoria na implantação e na manutenção dos centros; despesas de viagens para

monitoramento dos centros e capacitações; cursos, seminários e demais eventos de

capacitação a serem executados, inclusive pela Escola de Saúde Pública do Estado

de  Minas  Gerais  -  ESP-MG;  sensibilização  e  aprimoramento  dos  profissionais  de

recursos humanos  atuantes nas redes  de atenção à saúde;  doação e  cessão de

micro-ônibus,  ambulâncias  e outros  veículos necessários  ao transporte em saúde;

serviços de consultoria, capacitação, diárias e transportes; serviços administrativos

operados e teledigitadores;  reposição de equipamentos; manutenção de estruturas

físicas  das  centrais  de  regulação;  compra  de  transporte  aéreo  e  compra  de

procedimentos ambulatorial e hospitalar para atender ações de urgência;

b)  destinatários  dos  bens,  valores  ou  benefícios:  municípios;  consórcios

intermunicipais  de  saúde,  hospitais  do  SUS e  outros  prestadores  de  serviços  de

saúde, como os centros de referência, hospitais e profissionais de recursos humanos

que atuam na atenção primária, nos centros de referências das redes de atenção à

saúde  e  hospitais  do  SUS;  profissionais  responsáveis  pelo  monitoramento  dos
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centros; pessoas naturais e pessoas jurídicas de direito público ou privado voltadas à

promoção e à execução do programa;

LVIII - no programa social Saúde em Casa, cujo objetivo é universalizar a oferta e

ampliar a qualidade dos serviços de atenção primária à saúde com ênfase em ações

de promoção, prevenção e assistência à saúde da família:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores; incentivos à implantação ou à implementação das equipes de

saúde  da  família,  por  meio  de  repasses  mensais  de  recursos  proporcionais  à

quantidade de equipes e ao cumprimento de metas; veículos para uso exclusivo das

equipes  de  saúde  da  família;  repasse  de  recursos  financeiros  para  construção,

reforma  e  equipamento  das  unidades  básicas  de  saúde;  execução  de  ações

continuadas  de  formação  de  profissionais,  inclusive  por  meio  da  ESP-MG,  com

disponibilização de bens e material de consumo para a estrutura dessas ações, por

meio  de  doação ou  cessão para  o  município-polo  ou  consórcio  intermunicipal  de

saúde;  prestação de serviço  de registro eletrônico em saúde e  os  serviços a ele

associados; capacitação de equipe e implantação de equipamentos de infraestrutura

tecnológica,  microcomputadores,  impressoras,  aparelhos  hospitalares,  câmeras

fotográficas e outros necessários ou úteis à execução do programa;

b)  destinatários  dos  bens,  valores  ou  benefícios:  municípios  e  consórcios

intermunicipais de saúde; pessoas jurídicas de direito público ou privado voltadas à

promoção e à execução do programa;

LIX  -  no  programa  social  Atenção  à  Saúde,  cujos  objetivos  são  promover,

desenvolver e efetivar ações de assistência à saúde a toda população necessitada,

conforme os princípios do SUS de universalidade de acesso aos serviços de saúde, a

integralidade da assistência e o tratamento igualitário dos usuários visando à melhoria

das condições de saúde da população:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores; aparelhos eletroeletrônicos, de computação e de recepção de

sinais de satélite; cursos, seminários e demais eventos de capacitação, treinamento e

aperfeiçoamento dos agentes e operadores da área de gestão em saúde, inclusive

por  meio da ESP-MG; materiais  didáticos; materiais  escolares; lanches;  refeições;
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transporte;  hospedagem; compra de transporte aéreo e compra de procedimentos

ambulatorial  e  hospitalar  para  atender  ações  judiciais;  equipamentos  de  proteção

individual;  veículos;  computadores;  impressoras;  material  de  consumo;  mobiliário;

recursos financeiros para custeio dos sistemas logísticos e de apoio às  redes de

atenção à saúde e estruturação do sistema de transporte em saúde; doação e cessão

de micro-ônibus, ambulâncias e outros veículos necessários ao transporte em saúde;

serviços de consultoria, capacitação, diárias e transportes, serviços administrativos,

operados e teledigitadores,  reposição de equipamentos, manutenção de estruturas

físicas das centrais de regulação, manutenção de serviços de call center contratados

para atender  às redes de atenção à saúde e seus sistemas de apoio e sistemas

logísticos; outros bens, valores ou benefícios inerentes à execução do programa;

b)  destinatários  dos  bens,  valores  ou  benefícios:  municípios  e  consórcios

intermunicipais de saúde; pessoas jurídicas de direito público ou privado voltadas à

promoção e à execução do programa;

LX - no programa social Vigilância em Saúde, cujo objetivo é desenvolver a análise

permanente da situação de saúde da população, articulando-se em um conjunto de

ações  que  visam  ao  controle  de  determinantes,  riscos  e  danos  à  saúde  das

populações  que  vivem  nos  territórios  sanitários,  garantindo  a  integralidade  da

atenção, o que inclui tanto a abordagem individual como coletiva dos problemas de

saúde:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores;  equipamentos de proteção individual;  veículos; computadores;

impressoras; material de consumo; mobiliário; ações preventivas, como campanhas

de  imunização  e  controle  de  endemias,  além  das  ações  de  estudo  e  análise

realizadas pela vigilância; outros bens, valores ou benefícios inerentes à execução do

programa;

b)  destinatários  dos  bens,  valores  ou  benefícios:  municípios  e  consórcios

intermunicipais de saúde; pessoas físicas e pessoas jurídicas de direito público ou

privado voltadas à promoção e à execução do programa;

LXI  -  no  programa social  Gestão  do  Sistema Único  de  Saúde,  cujo  objetivo  é

aperfeiçoar  a  gestão  da  Secretaria  de  Estado  de  Saúde  -  SES -  com  ações  de
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desenvolvimento de recursos humanos e gestão participativa, participação popular e

controle  social,  visando  ao  aumento  da  eficiência  na  alocação  e  otimização  do

sistema de atenção à saúde:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores; aparelhos eletroeletrônicos, de computação e de recepção de

sinais de satélite; cursos, seminários e demais eventos de capacitação, treinamento e

aperfeiçoamento dos agentes e operadores da área de gestão em saúde, inclusive

por  meio  ESP-MG;  materiais  didáticos;  materiais  escolares;  lanches;  refeições;

transporte; hospedagem; outros bens, valores ou benefícios inerentes à execução do

programa;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: pessoas físicas e pessoas jurídicas

de direito público ou privado voltadas à promoção e à execução do programa;

LXII  -  no  programa  social  Incentivo  à  Estruturação  da  Rede  de  Assistência

Farmacêutica,  cujo  objetivo  é  garantir  o  uso  racional  dos  medicamentos  pela

população,  por  meio  da  qualificação  dos  serviços  farmacêuticos  no  SUS  e  da

organização e manutenção de ações  de assistência  farmacêutica  para  atenção à

saúde:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores; recursos financeiros para construção da Farmácia de Minas, bem

como equipamentos, mobiliário,  livros, periódicos e demais bens entendidos como

necessários ou úteis para sua composição; custeio de profissionais que atuarão nas

unidades construídas; medicamentos básicos e de alto custo; cursos, seminários e

demais eventos voltados à atividade farmacêutica; materiais promocionais; bolsas em

projetos  de  extensão  e  de  pesquisa  a  universitários  e  profissionais  da  área

farmacêutica;

b)  destinatários  dos  bens,  valores  ou  benefícios:  municípios,  consórcios

intermunicipais de saúde; profissionais e universitários da área farmacêutica; pessoas

físicas e pessoas jurídicas de direito público ou privado voltadas à promoção e à

execução  do  programa,  tendo  como  público-alvo  a  população  do  Estado  e  os

usuários do SUS;

LXIII - no programa social Saúde Integrada, cujos objetivos são aprimorar a gestão
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da rede por meio de instrumentos, ferramentas e políticas inovadoras que possibilitem

ofertar prestações comuns e ampliação do acesso do cidadão aos serviços de saúde

e, assim, garantir uma assistência integral e contínua:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse  de  valores;  construção  e  estruturação  de  hospitais,  equipamentos,

mobiliários  e  demais  bens  necessários  ou  úteis  para  estruturação  das  redes  de

atenção  à  saúde;  financiamento,  tanto  para  construção  como  para  reforma,  dos

hospitais do SUS do Estado e da rede Fundação Hospitalar  do Estado de Minas

Gerais - Fhemig -; consultoria e assessoria na implantação e na manutenção dos

hospitais;  despesas de viagens para monitoramento dos hospitais  e capacitações;

cursos, seminários e demais eventos de capacitação a serem executados, inclusive

pela  ESP-MG;  sensibilização  e  aprimoramento  dos  profissionais  de  recursos

humanos atuantes nos sistemas logísticos e de apoio às redes de atenção à saúde;

aparelhos  eletroeletrônicos,  de  computação  e  de  recepção  de  sinais  de  satélite;

aquisição e distribuição de medicamentos; fornecimento de próteses para pacientes

das unidades integrantes do complexo de urgência e emergência, do complexo de

hospitais gerais e do complexo de reabilitação e cuidado ao idoso;

b)  destinatários  dos  bens,  valores  ou  benefícios:  municípios;  consórcios

intermunicipais  de  saúde;  hospitais  do  SUS e  outros  prestadores  de  serviços  de

saúde, como os centros de referência, hospitais e profissionais de recursos humanos

que atuam na atenção primária, nos centros de referências das redes de atenção à

saúde  e  hospitais  do  SUS;  profissionais  responsáveis  pelo  monitoramento  dos

centros; pessoas naturais e pessoas jurídicas de direito público ou privado voltadas à

promoção e à execução do programa; profissionais que fazem parte da estrutura das

centrais de regulação e dos serviços necessários para estruturação do  call  center;

pacientes  com  prescrição  médica  e  previsão  na  contratualização,  no  caso  do

fornecimento de próteses;

LXIV  -  no  programa social  Política  de  Promoção  de  Emprego,  cujo  objetivo  é

ampliar  o  acesso  às  ações  de  atendimento,  orientação,  qualificação  e

encaminhamento visando à inserção do trabalhador no mercado de trabalho:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:
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emissão de  Carteira  de  Trabalho  e  Previdência  Social  -  CTPS -;  treinamento  de

atendentes das unidades do Sistema Nacional de Emprego - Sine - e capacitação de

conselheiros municipais e estaduais do trabalho; treinamentos, seminários e oficinas,

lanches, transporte, hospedagem, diárias, material didático; preparação e inserção de

jovens no mundo do trabalho,  em ocupações com vínculo empregatício ou outras

atividades  produtivas  legais  geradoras  de  renda,  por  meio  de  qualificação

socioprofissional; concessão de auxílios financeiros de R$100,00 (cem reais), vale-

transporte,  kit estudantil, uniforme, seguro de vida e lanche; cursos de qualificação

profissional, com fornecimento de vale-transporte, lanche e, nos cursos de construção

civil, bolsa auxílio;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: pessoa natural maior de 14 anos,

funcionários  das  unidades  de  atendimento,  conselheiros  municipais  de  trabalho,

secretários executivos dos conselhos, gestores da política; jovens de 18 a 29 anos

que estejam em situação de desemprego e sejam membros de famílias com renda

mensal  per  capita de  até um salário  mínimo,  que,  em virtude de suas condições

socioeconômicas  e  vulnerabilidade  frente  ao  mundo  do  trabalho  ainda  estejam

cursando  ou  tenham  concluído  o  ensino  fundamental;  ou  estejam  cursando  ou

tenham concluído o ensino médio, e não estejam cursando ou tenham concluído o

ensino superior, sendo que, para concessão de auxílio financeiro, o aluno deverá ter

aproveitamento de 75% (setenta e cinco por cento) de carga horária por período do

programa;  cidadão,  acima  de  16  anos,  que  busca  oportunidade  no  mercado  de

trabalho;

LXV - no programa social Programa de Geração de Renda e Inclusão Produtiva,

cujo objetivo é promover a inclusão produtiva, por meio da geração e obtenção de

renda,  fomento à economia popular solidária,  apoio aos trabalhadores autônomos,

incentivo a atividades empreendedoras geradoras de trabalho e renda e promoção do

acesso aos instrumentos de microcrédito:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

qualificação social e profissional e intermediação de mão de obra autônoma;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: trabalhador cadastrado na Central

de Prestação de Serviços - CPS - que tenha cumprido as exigências determinadas
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pela legislação vigente;

LXVI  -  no  programa social  Melhor  Emprego,  cujo  objetivo  é  gerar  emprego de

qualidade  no  Estado,  garantindo  eficiência  no  atendimento  às  necessidades  do

mercado de trabalho e promovendo formação profissional e técnico-profissional dos

trabalhadores mineiros de forma integrada à ampliação da oferta de empregos:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

atendimento às demandas dos mercados locais e regionais, assim como às ações de

formação de profissionais voltadas às mulheres com histórico de não participação no

mercado de trabalho; criação e institucionalização da rede mineira de trabalho, de

forma a articular as ações de trabalho, emprego e renda implementadas pelo Estado;

acesso do cidadão mineiro às ações integradas via rede mineira de trabalho, por meio

de  unidades  de  atendimento  ao  trabalhador  e  empregador  e  por  meios  não

presenciais;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: população economicamente ativa,

empregadores, alunos do ensino médio e mulheres com mais de quarenta anos;

LXVII  -  no  programa  social  Desenvolvimento  da  Infraestrutura  Municipal,  cujo

objetivo é contribuir  para o dinamismo estadual  através de ações direcionadas ao

desenvolvimento da infraestrutura municipal:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

doação de bueiros metálicos,  vigas,  blocos e lajes  pré-moldadas, tabuleiro,  mata-

burros e abrigos que permitam aos municípios a consecução de obras de drenagem e

de infraestrutura viária;

b)  destinatários  dos  bens,  valores  ou  benefícios:  municípios  que  estejam  em

situação regular  com a  administração pública  e  que cumpram com o previsto  no

Decreto nº 45.840, de 23 de dezembro de 2011;

LXVIII - no programa social Estruturação, Desenvolvimento e Promoção do Turismo

Mineiro,  cujos  objetivos são desenvolver,  estruturar  e formatar  produtos e roteiros

turísticos  mineiros  inovadores,  diversificando  a  oferta  turística,  envolvendo  a

qualificação e a profissionalização da governança do turismo e da rede de serviços

turísticos,  além  de  promover  o  destino  de  Minas  Gerais  nos  âmbitos  nacional  e

internacional,  contribuindo para  a  consolidação  do Estado  no  mercado turístico  e
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colaborando para a melhoria de sua competitividade turística:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores;  realização e apoio à confecção e à instalação de sinalização

turística;  realização  e  apoio  a  obras  de  construção  e  melhoria  da  infraestrutura;

realização e apoio a ações e seminários de sensibilização para a atividade turística;

realização e apoio a cursos, palestras, seminários,  workshops,  minicursos e outras

ações de capacitação e qualificação para a atividade turística, tanto para agentes e

operadores de turismo, quanto para profissionais da cadeia produtiva e para outros

públicos;  distribuição  de  brindes  e  materiais;  realização  de  ações  promocionais;

auxílio financeiro para participação nas principais  feiras nacionais e internacionais;

realização  e  apoio  a  eventos  promocionais  nacionais  e  internacionais,  com  a

realização de shows e oficinas para grandes públicos; realização e apoio a missões

empresariais para a promoção do turismo mineiro; caravanas por meio de viagens de

familiarização para operadores de turismo e para a imprensa aos destinos turísticos

mineiros; distribuição de ingressos para eventos destinados a promover o turismo e a

cultura;  disponibilização  de  treinamentos,  planos  estratégicos  ou  comerciais,

consultorias e assessorias que beneficiem a cadeia produtiva do turismo; concessão

de espaços  necessários  à divulgação e à  promoção da cultura  e do  turismo e à

estruturação dos destinos turísticos estratégicos no Estado; patrocínio de eventos;

realização e apoio a produção de material publicitário e promocional; elaboração e

disponibilização de pesquisas e indicadores de monitoramento sobre o turismo e a

cultura em Minas Gerais, inclusive de opinião e de satisfação; outros bens, valores ou

benefícios inerentes à execução do programa;

b)  destinatários  dos  bens,  valores  ou  benefícios:  municípios,  entidades,

associações, comunidade, servidores públicos ligados ao atendimento do turista ou

vinculados às atividades turísticas, empresários e instâncias de governança;

LXIX  -  no  programa  social  Destino  Minas,  cujos  objetivos  são  promover  o

desenvolvimento  econômico  e  a  geração  de  negócios  por  meio  do  turismo,

aumentando a competitividade turística  dos  destinos  indutores de  Minas Gerais  e

demais  destinos  turísticos,  gerando  aumento  do  fluxo  de  turistas,  melhoria  na

satisfação dos visitantes e consequente aumento de geração de empregos e renda,
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contribuindo  para  a  consolidação  de  Minas  Gerais  como  destino  turístico  de

excelência, fortalecendo a identidade mineira e visando à sustentabilidade econômica

dos empreendimentos turísticos após a Copa do Mundo de 2014:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse  de  valores;  realização  e  apoio  a  confecção  e  instalação  de  sinalização

turística;  realização  e  apoio  a  obras  de  construção  e  melhoria  da  infraestrutura;

realização e apoio a  obras de revitalização de espaços públicos e construção de

estruturas  de  recepção aos  turistas;  realização e  apoio  a  ações  e  seminários  de

sensibilização  para  a  atividade  turística;  realização  e  apoio  a  cursos,  palestras,

seminários, workshops, minicursos e outras ações de capacitação e qualificação para

a  atividade  turística,  tanto  para  agentes  e  operadores  de  turismo,  quanto  para

profissionais  da cadeia produtiva e para outros públicos;  distribuição de brindes e

materiais; realização de ações promocionais; auxílio financeiro para participação nas

principais feiras nacionais e internacionais; realização e apoio a eventos promocionais

nacionais  e  internacionais,  com  a  realização  de  shows e  oficinas  para  grandes

públicos;  realização e apoio a missões empresariais  para a promoção do turismo

mineiro; caravanas por meio de viagens de familiarização para operadores de turismo

e para a imprensa aos destinos turísticos mineiros; distribuição de ingressos para

eventos  destinados  a  promover  o  turismo  e  a  cultura;  disponibilização  de

treinamentos,  planos  estratégicos  ou  comerciais,  consultorias  e  assessorias  que

beneficiem  a  cadeia  produtiva  do  turismo;  concessão  de  espaços  necessários  à

divulgação  e  à  promoção  da  cultura  e  do  turismo  e  à  estruturação dos  destinos

turísticos  estratégicos  no  Estado;  patrocínio  de  eventos;  realização  e  apoio  a

produção de  material  publicitário  e  promocional;  elaboração  e  disponibilização  de

pesquisas e indicadores de monitoramento sobre o turismo e a cultura em Minas

Gerais,  inclusive  de  opinião  e  de  satisfação;  outros  bens,  valores  ou  benefícios

inerentes à execução do programa;

b)  destinatários  dos  bens,  valores  ou  benefícios:  municípios,  entidades,

associações, comunidade, servidores públicos ligados ao atendimento do turista ou

vinculados às atividades turísticas, empresários e instâncias de governança;

LXX  -  no  programa  social  Gestão  Metropolitana,  cujo  objetivo  é  promover  a
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melhoria da qualidade de vida dos cidadãos das regiões metropolitanas e respectivas

áreas  de influência,  através  da  organização,  do  planejamento  e  da  execução  de

funções públicas de interesse comum:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

compostagem  de  lixo;  capacitação  e  organização  de  catadores  de  materiais

recicláveis;  repasse  de  valores  para  construção  de  aterro  sanitário  ou  aterro

controlado, bem como de usinas de triagem e compostagem de lixo;

b)  destinatários  dos  bens,  valores  ou  benefícios:  pessoas  jurídicas  privadas  ou

públicas que possuam projetos alinhados com os objetivos da política governamental

referente à gestão de resíduos sólidos;

LXXI - no programa social Promoção e Defesa da Cidadania, cujos objetivos são

promover ações de reestruturação e descentralização fundiária no Estado, prevenir e

mediar conflitos coletivos que envolvam a posse e o uso da terra nas áreas urbanas e

rurais,  contribuindo  para  a  promoção  e  defesa  dos  direitos  humanos  e  civis,

observadas as diretrizes governamentais:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores;  cursos de capacitação,  treinamento,  consultoria  e assessoria,

materiais  didáticos,  diárias,  lanches,  refeições,  hospedagem,  transportes  e  outras

despesas a eles inerentes; insumos para o desenvolvimento da atividade rural, como

sementes, adubos, mudas, lona, mourões, arame, pregos; insumos agrícolas; ração

animal; contratação de ônibus para transporte em geral;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: trabalhadores rurais acampados,

em  casos  de  atendimento  emergencial,  em  ações  de  reintegração  de  posse;

trabalhadores  rurais  que  irão  participar  em  eventos  voltados  aos  objetivos  do

programa;  municípios  e  entidades públicas ou  privadas,  cujas  finalidades  estejam

relacionadas ao programa, por meio de repasse de recursos, na forma de convênio;

LXXII - no programa social Regularização Fundiária, cujos objetivos são efetivar a

regularização  fundiária  de  imóveis  devolutos  do  Estado  e  administrar  as  terras

arrecadadas até que recebam a destinação específica,  utilizando-se de processos

administrativos e jurídicos previstos em lei:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:
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repasse de valores; terras devolutas pertencentes ao Estado; cursos de capacitação,

treinamento, consultoria e assessoria, materiais didáticos, diárias, lanches, refeições,

hospedagem, transportes e outras despesas a eles inerentes; cessão em regime de

comodato  ou  doação  de  materiais  e  equipamentos  de  informática,  como

computadores,  notebooks,  impressoras,  copiadoras,  scanner e  Discos  Digitais

Versáteis - DVDs -; máquina digital; software para monitorar e avaliar os programas;

veículos automotivos; equipamentos e instrumentos para medição georreferenciada e

inspeção,  como  Sistema  de  Posicionamento  Global  -  GPS  -;  recursos  para  a

divulgação de projetos; outros bens, valores ou benefícios inerentes à execução do

programa;

b)  destinatários  dos  bens,  valores  ou  benefícios:  posseiros  na  condição  de

agricultores  familiares,  pequenos produtores rurais  e outros grupos de famílias de

trabalhadores  rurais  que  necessitem  de  uma  ação  governamental  dirigida  ao

processo de inclusão social de forma produtiva, segundo os critérios da Lei nº 11.020,

de 8 de janeiro de 1993;

LXXIII - no programa social Educação para Crescer, cujos objetivos são aumentar o

tempo de permanência diária dos alunos nas escolas, Escola em Tempo Integral - ETI

-; atingir o nível recomendado de proficiência por meio de intervenções pedagógicas,

capacitação  e  acompanhamento  dos  profissionais  da  educação,  Programa  de

Intervenção Pedagógica - PIP - 1 e 2; criar  um novo ensino médio, mais atrativo,

possibilitando a construção de autonomia e emancipação dos jovens, novo ensino

médio; ampliar a participação das famílias na vida escolar dos alunos por meio do

professor da família; prover o ensino de qualidade de forma a ampliar o acesso e as

taxas  de  conclusão  com  melhoria  da  eficiência  no  uso dos  recursos  disponíveis,

provimento e gestão do ensino, e avaliar a qualidade do ensino do Sistema Público

de Educação, do Sistema Mineiro de Avaliação da Educação Pública - Simave:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

expansão do período de permanência diária nas atividades promovidas pela escola e

fornecimento  de  alimentação  complementar  nesse  período  em  que  os  alunos

permanecem  na  escola;  acompanhamento  e  capacitação  dos  profissionais  da

educação para uma atuação mais produtiva; visitas do professor da família aos lares
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dos  alunos  para  conscientizar  as  famílias  e  estimular  sua  participação  nas  vida

escolar  dos  alunos;  realização  de  avaliação  da  qualidade  do  ensino  do  Sistema

Público de Educação, por meio de testes censitários nos terceiro, quinto e nono ano

do ensino fundamental e no terceiro ano do ensino médio;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: alunos da rede pública de ensino

do Estado e governos municipais;

LXXIV -  no  programa social  Pró-Escola,  cujos  objetivos  são capacitar  de  forma

continuada os profissionais da educação nos diferentes campos de atuação por meio

de  programas  presenciais,  semipresenciais  e  virtuais,  de  forma  a  promover  a

melhoria da qualidade do Sistema Público de Educação de Minas Gerais e a garantir

o funcionamento adequado das unidades educacionais do ensino fundamental, por

meio do provimento adequado de infraestrutura física e operacional, obras, mobiliário,

equipamentos, tecnologia de informação e transportes:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de recursos; adaptação, reforma e organização do espaço físico para abrigar

a sede da escola de formação, assim como seus equipamentos estruturais, museu da

escola, biblioteca do professor, salas de aula, laboratórios de informática, auditórios;

criação da plataforma virtual e suas funcionalidades, articuladamente com o centro de

referência virtual; consolidação da rede mineira de formação de educadores, por meio

de  cursos  ofertados,  oficinas  e  projetos  de  formação  em  rede;  organização  de

catálogos de ações articuladas em contexto na perspectiva de atuar diretamente no

cotidiano  da  escola  de  educação  básica,  como  a  implementação  da  rede  de

bibliotecas e o projeto de formação em espaços não formais de aprendizagem e a

realização  de  ações  estruturantes  capazes  de  fortalecer  a  atuação  do  professor,

como a  realização  do  congresso  anual  de  boas  práticas,  os  ciclos  de  rodas  de

conversa e a mobilidade do profissional da educação, escola de formação;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: escolas e alunos da rede pública

de ensino e profissionais da educação;

LXXV  -  no  programa  social  Governo  Eficiente,  cujo  objetivo  é  aumentar  a

produtividade e a qualidade dos serviços prestados pelo governo, garantindo que os

avanços na gestão cheguem aos usuários finais e gerem mais e melhores resultados:
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a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

pagamento de lanches,  na realização de eventos dos comitês  regionais  em cada

região  de planejamento  do  Estado;  pagamento  de  diárias  de  viagem,  passagens,

lanches relacionados com a realização dos fóruns regionais; realização de reuniões

gerenciais com o governador do Estado com a participação de representantes locais

da sociedade civil;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: gestores governamentais centrais

e  responsáveis  pelas  divisões regionais  dos  órgãos;  representantes da sociedade

civil, membros dos fóruns regionais; Prefeitos, convidados para a reunião gerencial

com o Governador;

LXXVI - no programa social Descomplicar - Minas Inova, cujo objetivo é simplificar a

ação  governamental  a  partir  de  um  ambiente  inovador  e  adequado  ao  bom

desenvolvimento de negócios e à prestação de serviços à sociedade, promovendo

cidadania, educação fiscal e transparência das ações governamentais:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

disponibilização de cartilhas para as prefeituras com temas relacionados a gestão

pública, empreendedorismo e qualidade; implantação e monitoramento de práticas de

gestão em municípios; prêmio Excelência na Gestão Pública Municipal, em parceria

com  Instituto  Qualidade  Minas  -  IQM  -,  para  os  municípios  com  implantação  de

práticas  de  gestão bem sucedidas;  disponibilização às  prefeituras  municipais  que

aderirem  ao  Programa  Minas  Fácil,  de  equipamentos  de  informática,  como

computadores,  impressora  multifuncional,  estabilizadores  e  leitores  de  código  de

barras, mediante celebração de termo de cessão, durante a vigência do Acordo de

Cooperação  Técnica;  aquisição  de  equipamentos  de  informática  para  suporte,

backup,  atualização  de  infraestrutura  informacional  do  programa  Minas  Fácil  e

implantação de novas unidades expressas, que serão adquiridas em 2013 e poderão

ser  distribuídas,  eventualmente,  em  2014;  campanha  Torpedo  Minas  Legal  de

incentivo  à  exigência  de  documentos  fiscais,  com  sorteio  público  de  prêmios  de

aproximadamente R$7.000.000,00 (sete milhões de reais); emissão de documentos

para  cidadão,  como  primeira  via  de  carteira  de  identidade,  carteira  de  trabalho,

intermediação  de  mão  de  obra,  postagem  de  seguro  desemprego,  Cadastro  de
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Pessoas Físicas - CPF -, atestado de antecedentes criminais, entre outros serviços

de atendimento ao cidadão;

b)  destinatários  dos  bens,  valores  ou  benefícios:  cidadãos,  empresários,

contribuintes, servidores da administração pública, prefeituras municipais;

LXXVII - no programa social Cidade Administrativa, cujo objetivo é promover um

ambiente ocupacional  e de  convivência favorável  à  integração governamental  e à

efetividade  da  gestão  pública  por  meio  da  coordenação  e  operação  da  Cidade

Administrativa  com  foco  na  utilização  eficiente  dos  recursos,  na  melhoria  dos

processos e na finalização das obras complementares à implantação do complexo:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

conclusão da obra de revitalização do Conjunto  Habitacional  União,  localizado no

Bairro Serra Verde, em Belo Horizonte; conclusão da construção do campo de futebol

Monte Castelo no Distrito de São Benedito, no Município de Santa Luzia; oferta de

cursos  de  culinária  para  a  população  do  entorno  da  Cidade  Administrativa  pelo

Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - Senac - no restaurante-escola a ser

implantado  na  Cidade  Administrativa;  conclusão  das  melhorias  nas  escolas  do

entorno,  por  meio  de  obras  de  revitalização  e  reformas;  doação  de  resíduos

recicláveis  para  associação ou cooperativa  colaboradora;  contribuição na criação,

para a população vulnerável, de mecanismos de acesso à alimentação adequada, por

meio da doação de máquina de lavar louças industrial, capaz de otimizar a limpeza de

utensílios utilizados na preparação e distribuição de refeições do restaurante popular;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: cidadãos residentes no Conjunto

Habitacional União; cidadãos residentes no entorno da Cidade Administrativa e e que

trabalham nessa região ; catadores de lixo participantes de redes de associações e

cooperativas sem fins lucrativos;

LXXVIII - no programa social Estímulo ao Desenvolvimento Produtivo e à Inovação,

cujo  objetivo  é  contribuir  para  o  estabelecimento  de  um  ambiente  favorável  ao

crescimento e maior desenvolvimento da estrutura produtiva, comercial e de serviços

do  Estado,  com  base  nas  políticas  estabelecidas  no  âmbito  nacional  e  estadual

visando aumentar a capacidade de atração, expansão, inovação e consolidação de

empreendimentos produtivos:
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a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

recursos financeiros; mobiliário; computadores; equipamentos e materiais; cessão de

uso  de  equipamentos  e  computadores;  auxílio  financeiro  para  a  participação  em

eventos  e  para  sua  promoção;  outros  bens,  valores  ou  benefícios  inerentes  à

consecução dos objetivos do programa;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: pessoas físicas que desenvolvam

projetos de negócio de base tecnológica no Estado;

LXXIX - no programa social Programa de Apoio à Indução e à Inovação Científica e

Tecnológica  para  o  Desenvolvimento  do  Estado  de  Minas  Gerais,  cujo  objetivo  é

promover a integração entre o setor empresarial e instituições de pesquisa para que

essa parceria  possibilite  a  troca  de informações  e  experiências  que favoreçam  a

realização de projetos relevantes para o desenvolvimento do Estado:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

apoio  financeiro  a  projetos  avaliados  e  aprovados  pela  Fundação  de  Amparo  à

Pesquisa do Estado de Minas Gerais;

b)  destinatários  dos  bens,  valores  ou  benefícios:  entidades  de  pesquisa  e

desenvolvimento tecnológico ou de ensino e pesquisa, públicas ou privadas, sediadas

no Estado, que têm projetos aprovados no processo realizado pela Fapemig;

LXXX - no programa social Desenvolvimento do Ensino Superior na Uemg, cujos

objetivos são promover  o desenvolvimento técnico,  científico,  artístico e cultural  e

fortalecer  a  competitividade  do  mercado por  meio  da  formação  de  qualidade,  no

ensino superior; realização de pesquisas de interesse social e prestação de serviços

à comunidade:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores; concessão de bolsas de iniciação científica e de extensão; auxílio

financeiro para participação em cursos, seminários e eventos científicos; promoção

de congressos, fóruns, seminários, cursos de extensão, entre outros eventos culturais

e  científicos;  publicações  científicas  e  intercâmbio;  concessão  de  premiações  em

dinheiro, troféus e medalhas a vencedores de concursos promovidos pela academia;

materiais  didáticos,  materiais  para  execução  de  projetos  de  ensino,  pesquisa  e

extensão; alimentação subsidiada à comunidade acadêmica; e outros bens, valores
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ou benefícios inerentes à execução do programa;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: alunos, professores e servidores

da  comunidade  acadêmica,  bem  como  fundações  que  realizem  atividades  em

parceria com a universidade;

LXXXI  -  no  programa  social  Investimento  Competitivo  para  o  Fortalecimento  e

Diversificação  da  Economia  Mineira,  cujo  objetivo  é  ampliar  a  capacidade  de

promoção do desenvolvimento econômico, bem como a diversificação da economia e

aumentar a atração de investimentos para o Estado:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

transferência de recursos para municípios, por meio de convênios, para realização de

obras  de  infraestrutura,  tais  como  acessos  rodoviários,  galpões  industriais  e

regularização de território para atendimento às demandas dos protocolos de intenção

de investimento celebrados entre o Estado e investidores;

b)  destinatários  dos  bens,  valores  ou  benefícios:  municípios  que  receberem

demandas provenientes de protocolos de intenção de investimento celebrados entre o

Estado e investidores;

LXXXII  -  no  programa  social  Planejamento  e  Gerenciamento  de  Serviços  e

Infraestrutura  de  Transportes  e  Obras  Públicas,  cujo  objetivo  é  gerir  e  apoiar  a

programação,  a  coordenação,  a  regulação  e  o  controle  da  execução  e  da

implementação  de políticas  públicas  dos  setores  de  transportes  e  obras  públicas

através de estudos, projetos e consultorias que permitam demonstrar a viabilidade de

projetos apresentados e o acompanhamento de projetos aprovados, bem como na

implantação de metodologias para melhoramento das atividades de gerenciamento

de projetos:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

intervenções operacionais, tais como apreensão de animais, sinalizações horizontais

e verticais na Rodovia MG-050;

b)  destinatários  dos bens,  valores  ou  benefícios:  usuários  do  transporte  público

metropolitano e intermunicipal,  usuários das rodovias estaduais  sob concesssão e

dos aeroportos mineiros, entes e órgãos da administração estadual que demandam

informações para subsidiar o planejamento e melhorar os serviços de transporte e
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infraestrutura;

LXXXIII  -  no  programa social  Democratização  do  Acesso à  Cultura  e  aos  seus

Mecanismos  de  Produção,  cujo  objetivo  é  apoiar,  incentivar  e  realizar  ações  de

estímulo à democratização do acesso à cultura e aos seus mecanismos de produção,

visando à ampliação das redes e das ações de distribuição e exibição, promovendo a

socialização  do  conhecimento,  a  fruição  de  bens  e  serviços  culturais  e  o

fortalecimento das identidades culturais no Estado:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

identificação  de  demandas  e  apoio  para  ampliação  das  redes  e  das  ações  de

distribuição, circulação e exibição; consolidação de parcerias por meio de relações

interinstitucionais e mecanismos de incentivo à cultura no âmbito municipal, estadual,

federal e internacional; desenvolvimento de programas de arte-educação, educação

patrimonial, estímulo às artes, formação de público, entre outros; realização de editais

temáticos e segmentados de apoio à produção cultural; gestão dos mecanismos de

incentivo, Lei Estadual de Incentivo à Cultura e Fundo Estadual de Cultura;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: artistas, produtores e agentes dos

diversos segmentos da produção artística cultural;

LXXXIV  -  no  programa  social  Modernização  e  Preservação  da  Infraestrutura

Cultural,  cujo  objetivo  é  modernizar  e  otimizar  espaços  culturais  mineiros,

proporcionando condições necessárias para o desenvolvimento de suas atividades

específicas  com  eficiência  e  eficácia  na  busca  pela  sustentabilidade  de  seus

equipamentos  culturais  e  melhorar  e  fortalecer  a  infraestrutura  cultural,  com  a

ampliação  dos  serviços  públicos  a  fim  de atender  às  diversas  necessidades  dos

cidadãos:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

elaboração de diagnósticos técnicos e planos de necessidades de cada equipamento

cultural;  ações  de  restauração,  conservação,  aquisição  de  equipamentos,  entre

outras; consolidação de parcerias por meio de relações interinstitucionais no âmbito

estadual,  federal  e  internacional  e  também com a iniciativa  privada;  otimização e

modernização dos espaços culturais do sistema estadual de cultura;

b)  destinatários  dos bens,  valores  ou  benefícios:  usuários  dos  serviços,  bens  e
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produtos oferecidos pelas diversas unidades e órgãos vinculados ao sistema estadual

de cultura;

LXXXV -  no  programa social  Promoção  e  Difusão  Cultural,  cujos  objetivos  são

produzir, promover, veicular e difundir as artes, a cultura e o patrimônio do Estado em

diversos espaços, contribuindo para a formação de público,  educação e consumo

cultural:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

divulgação e promoção das artes, da cultura e do patrimônio cultural do Estado por

meio de programações culturais e artísticas; realização de exposições que promovam

e ampliem o acesso do público ao patrimônio cultural;  realização de pesquisas e

recortes  curatoriais  para  a  elaboração  de  conteúdos;  veiculação  de  músicas  e

programas de interesse cultural e informativo, mantendo espaço aberto para novos

artistas; sensibilização e conscientização das comunidades e agentes culturais para o

desenvolvimento de ações de preservação do patrimônio cultural;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: artistas e produtores das diversas

áreas  da  produção  cultural,  estudantes,  pesquisadores,  professores,  gestores

culturais,  público  interessado  na  produção  da  área  cultural  e  artística,  entidades

públicas, privadas e terceiro setor;

LXXXVI - no programa social Morar em Minas, cujos objetivos são reduzir o déficit

habitacional, criando condições de acesso à moradia para famílias de baixa renda, e

implementar  políticas  habitacionais  a  fim  de  garantir  a  manutenção  de  moradias

seguras, dignas e saudáveis nos municípios mineiros:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

construção,  execução  de  reformas,  melhorias  ou  ampliação  em  unidades

habitacionais em área urbana ou rural;

b)  destinatários  dos  bens,  valores  ou  benefícios:  população  enquadrada  nos

critérios definidos de pobreza e extrema pobreza em regiões com déficit habitacional

acima  de  10%  (dez  por  cento),  indígenas  e  quilombolas  definidos  por  entidades

certificadoras;

LXXXVII  -  no  programa social  Promoção  dos  Direitos  Difusos e  Coletivos,  cujo

objetivo é o apoio técnico e financeiro para reparação dos danos causados a bens



2056
____________________________________________________________________________

protegidos  pelos  direitos  difusos,  meio  ambiente,  bens  de valor  artístico,  estético,

histórico e paisagístico:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de recursos financeiros, mobiliário, computadores, equipamentos, materiais e

outros  bens,  valores  e  benefícios  necessários  à  consecução  dos  objetivos  do

programa;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: órgãos e entidades estaduais e

municipais;  entidades  sem  fins  lucrativos  que  tenham  entre  suas  finalidades

institucionais a proteção ao meio ambiente, ao patrimônio cultural, artístico, estético,

histórico,  turístico  ou  paisagístico  e  tenham  projetos  previamente  aprovados  pelo

Conselho Estadual de Defesa de Direitos Difusos;

LXXXVIII  -  no  programa  social  Fortalecimento  e  Divulgação  dos  Direitos  dos

Consumidores, cujo objetivo é orientar os cidadãos mineiros acerca dos direitos e

deveres dos consumidores:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

executar  ações  que promovam o equilíbrio  nas  relações  de  consumo e  entre  os

empregadores e os empregados domésticos por meio da conscientização; divulgação

dos direitos, do Código de Defesa do Consumidor e da Lei da Empregada Doméstica;

atendimentos jurídicos; realização de cursos e palestras que serão disponibilizados à

população em geral e outras formas que permitam maior participação do consumidor

e maior acesso à justiça;

b)  destinatários  dos bens,  valores  ou  benefícios:  parceria  com organizações  da

sociedade  civil  de  interesse  público  -  Oscip  -,  movimento  das  donas  de  casa;

empregada doméstica e população em geral,  divulgação do Código de Defesa do

Consumidor e da Lei da Empregada Doméstica;

LXXXIX - no programa social Fomento à Gestão Local de Políticas sobre Drogas,

cujos  objetivos  são  fortalecer  as  estratégias  de  municipalização  das  ações  de

prevenção,  tratamento  e reinserção social  de usuários  de  álcool,  tabaco e  outras

drogas;  compartilhar  experiências  e  construir  referenciais  locais  para  as  políticas

sobre  drogas,  minimizando  os  fatores  de  risco  na  área  de  prevenção,  além  de

estabelecer em rede uma política pública nos moldes da gestão local:
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a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores; realização de cursos de qualificação profissional; treinamentos;

eventos de mobilização social; oficinas diversas; materiais educativos; transporte e

hospedagem;

b)  destinatários  dos  bens,  valores  ou  benefícios:  conselheiros  municipais,

profissionais  da  área  de  saúde,  educação,  desenvolvimento  e  defesa  social;

monitores de oficinas; dependentes químicos e seus familiares; prefeituras; entidades

sem fins lucrativos que desenvolvem atividades voltadas para a prevenção do uso de

drogas,  recuperação  de  dependentes  químicos  e  apoio  aos  seus  familiares,  que

estejam  aptos  aos  editais  de  seleção  para  municípios  e  entidades  inseridos  no

contexto do fomento à gestão local das políticas sobre drogas;

XC  -  no  programa  social  Gestão  Integrada  de  Defesa  Social,  cujo  objetivo  é

promover a qualidade de atuação e integração de ações e informações do Sistema de

Defesa  Social,  objetivando  a  redução  da  violência  e  criminalidade  e  aumento  da

proteção pública:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse  de  valores;  equipamentos;  instrumentos;  eletrodomésticos;  mobiliário;

artefatos necessários à estruturação de regiões integradas de segurança pública -

Risps -, áreas integradas de segurança pública - Aisps -, áreas de coordenação de

segurança pública - Acisps; implantação do centro integrado de comando e controle;

implantação da academia de formação do sistema de defesa social; reestruturação de

delegacias de polícia civil e do Instituto de Criminalística; implantação de sistemas de

videomonitoramento;  implantação  de  infraestrutura  de  policiamento  rural;

aprimoramento da  análise  e inteligência  criminal,  entre  outros  afetos  à  segurança

pública; cursos de qualificação profissional para servidores e agentes públicos que

atuem em área afim à segurança pública, podendo haver pagamento de diárias para

os  educandos;  materiais  didáticos,  materiais  escolares,  lanches  e  refeições,

transporte,  hospedagem,  equipamentos  de  proteção  individual,  entre  outros

necessários  à  realização  e  à  participação  nos  cursos;  repasse  de  recursos  a

municípios para execução de obras, tais como de infraestrutura de prédios de regiões

integradas  de  segurança  pública;  equipamentos  de  uso  público,  áreas  de  lazer,



2058
____________________________________________________________________________

quadras poliesportivas, entre outros; implantação dos locais de funcionamento dos

Conselhos Comunitários de Segurança Pública - Conseps -; realização de programas

preventivos da criminalidade junto às comunidades locais;  outros bens, valores ou

benefícios inerentes à execução do programa;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: municípios do Estado, órgãos e

entidades da administração pública direta e indireta, autárquica ou fundacional  do

governo  federal,  governos  estaduais  ou  municipais;  organizações  não

governamentais e organizações da sociedade civil de Interesse público cuja atuação

afete direta ou indiretamente os objetivos e as ações da gestão integrada do sistema

de  defesa  social;  membros  dos  Conseps,  como  multiplicadores  da  política  de

segurança pública junto às comunidades; membros das comunidades atendidas pelos

programas patrocinados pelos Conseps, entre outros atores envolvidos na promoção

da segurança pública no Estado;

XCI - no programa social Gestão Ambiental Integrada, cujos objetivos são promover

o desenvolvimento sustentável por meio da articulação de políticas e ações relativas

à proteção e defesa do meio ambiente e da biodiversidade e à gestão dos recursos

hídricos e ambientais; coordenar o sistema estadual de meio ambiente e orientar a

articulação  e  integração  do  Sisema  com  os  diversos  setores  do  governo  e  da

sociedade, qualificando a execução das políticas ambientais e de recursos hídricos,

visando a melhoria na qualidade de vida da população:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores para apoio à gestão ambiental visando à disposição adequada de

resíduos e à conservação do meio ambiente;

b)  destinatários  dos  bens,  valores  ou  benefícios:  municípios  que  atendam  aos

objetivos do programa, passem pela análise do plano de trabalho, tenham interesse

comum entre concedente e convenente e celebrem convênio, observados os critérios

do Decreto n° 43.635, de 20 de outubro de 2003, arts. 2° ao 11;

XCII  -  no  programa social  Desenvolvimento  Sustentável  de  Recursos  Hídricos,

cujos objetivos são viabilizar  a política estadual  de recursos hídricos por  meio de

ações voltadas para recuperação e preservação da quantidade e da qualidade das

águas no Estado, promover e otimizar a infraestrutura hídrica, bem como atuar no
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fortalecimento dos comitês de bacias hidrográficas:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores para atendimento às Políticas Nacional e Estadual de Recursos

Hídricos, visando a melhoria da qualidade das águas no Estado;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: comitês de bacias hidrográficas e

agências de bacias hidrográficas que atendam aos objetivos do programa, passem

pela  análise  do  plano  de  trabalho,  tenham  interesse  comum  entre  concedente  e

convenente e celebrem convênio, observados os critérios do Decreto n° 43.635, de

2003, arts. 2° ao 11;

XCIII  -  no  programa  social  Melhoria  da  Qualidade  Ambiental,  cujo  objetivo  é

promover a melhoria da qualidade ambiental do Estado, por meio do desenvolvimento

de planos, programas e projetos voltados para a gestão da qualidade do ar, do solo,

dos resíduos e efluentes urbanos, industriais e minerários:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores para atendimento às políticas públicas de prevenção e controle da

qualidade do ar, solo, resíduos e efluentes;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: pessoas físicas ou jurídicas do

Estado que atendam aos objetivos do Programa, passem pela análise do plano de

trabalho,  tenham  interesse  comum  entre  concedente  e  convenente  e  celebrem

convênio, observados os critérios do Decreto n° 43.635, de 2003, arts. 2° ao 11.”.”.

Sala das Comissões, 26 de novembro de 2013.

Sebastião Costa, presidente e relator - Luiz Henrique - Leonídio Bouças - Dalmo

Ribeiro Silva.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.239/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do deputado Jayro Lessa, o projeto de lei em epígrafe visa autorizar o

Poder Executivo a doar ao Município de Aimorés o imóvel que especifica.

A proposição 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 matéria quanto aos aspectos
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jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado com o art.

102, III, “a”, do Regimento Interno.

Em  6/8/2013,  o  relator  solicitou  fosse  o  projeto,  nos  termos  do  art.  301  do

Regimento Interno, encaminhado à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão -

Seplag -, para que o órgão informasse esta Casa sobre a situação efetiva do imóvel e

se  há  óbice  à  transferência  de  domínio  pretendida;  e  à  Prefeitura  Municipal  de

Aimorés, para que esta declarasse sua aquiescência ao negócio jurídico em questão.

De posse das respostas, passamos à análise da proposição.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.239/2013 tem por escopo autorizar o Poder Executivo a doar

ao Município de Aimorés o imóvel com área de 12.956,85m², situado na Rua Getúlio

Vargas, s/nº, no Bairro Conceição do Capim, nesse município, e registrado sob o nº

4.636,  à  fls.  138  do  Livro  nº  3-C,  do  Cartório  de  Registro  Geral  de  Imóveis  da

Comarca de Aimorés.

Ressalte-se  que  o  referido  imóvel  foi  incorporado  ao  patrimônio  do  Estado por

doação do município, em 1947, para a construção de uma escola primária rural. No

Entanto, o educandário funcionou em outro local e o imóvel passou a ser utilizado

como almoxarifado pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas

Gerais - DER-MG.

Para a transferência de domínio de patrimônio do Estado é importante observar o

art. 18 da Constituição Mineira e, 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. O

primeiro dispositivo exige autorização legislativa para a alienação de imóveis públicos

e o segundo, além desse item, pressupõe a subordinação do contrato ao atendimento

do interesse público.

O  atendimento  a  esse requisito  está  previsto  no  parágrafo  único  do  art.  1º  da

proposição,  que prevê a destinação do bem para a implantação de um centro de

tratamento de dependentes químicos.

Mesmo sendo o imóvel transferido a outro ente da Federação, o contrato deve ser

revestido de garantia, que, no caso em análise, está prevista no art. 2º do projeto, que
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estabelece o retorno do bem ao patrimônio do doador se, findo o prazo de cinco anos

contados  da  lavratura  da  escritura  pública  de  doação,  não  lhe  tiver  sido  dada  a

destinação prevista.

Cabe ressaltar que a Seplag, por meio da Nota Técnica nº 776/2013, manifestou-se

favoravelmente à alienação pretendida, uma vez que o DER-MG, órgão que vinha

utilizando o imóvel, não se opõe, que não há projeto do Estado para sua utilização e

que a destinação a lhe ser dada pelo Município é relevante para seus moradores.

Por seu turno, o prefeito de Aimorés enviou o Ofício nº 259/2013, em que declara a

importância da implantação do Centro de Tratamento de Dependentes Químicos no

local,  como parte  da  Política  Nacional  Antidrogas,  para  o  tratamento  psicológico,

social e médico de usuários de entorpecentes.

Por tais razões, 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 4.239/2013, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 26 de novembro de 2013.

Sebastião Costa, presidente e relator - Dalmo Ribeiro Silva - Leonídio Bouças - Luiz

Henrique.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.378/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do deputado Carlos Mosconi, o projeto de lei em epígrafe visa autorizar o

Poder Executivo a doar ao Município de Coqueiral o imóvel que especifica.

A proposição foi publicada no Diário do Legislativo de 15/8/2013 e encaminhada às

Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Cabe a este órgão colegiado o exame preliminar da matéria quanto aos aspectos

jurídico, constitucional e legal, conforme estabelecem os arts. 102, III, “a”, e 188 do

Regimento Interno.

Em  3/9/2013,  a  relatoria  solicitou  fosse  o  projeto,  nos  termos  do  art.  301  do

Regimento Interno, encaminhado à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão -

Seplag -, a fim de que o órgão informasse esta Casa sobre a situação efetiva do



2062
____________________________________________________________________________

imóvel e indicasse se haveria algum óbice à transferência de domínio pretendida.

De posse da resposta, passamos ao exame da matéria.

Fundamentação

Trata o Projeto de Lei  nº  4.378/2013 de autorizar  o  Poder Executivo a doar  ao

Município  de  Coqueiral  o  imóvel  com  área  de  3.795m²,  situado  na  Rua  Getúlio

Vargas, nº 167, Centro, nesse município, e registrado sob o nº 24.794, a fls. 105 do

Livro nº 3, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Boa Esperança.

Inicialmente,  é  necessário  esclarecer  que  esse  imóvel  possui  área  total  de

27.200m²  e  foi  incorporado  ao  patrimônio  do  Estado,  em  1969,  por  doação  da

Fundação  Coqueiral  de  Educação  e  Cultura,  para  a  construção  de  um  ginásio

orientado para o trabalho. O lote que se pretende transferir para a administração local

é parte a ser desmembrada desse imóvel e já se encontra cedido à administração

local, por meio de termo de cessão. No local, inclusive, já está construído o auditório

municipal.

Na análise jurídica da matéria, cabe ressaltar que o art. 18 da Constituição Mineira

exige  autorização  legislativa  para  a  alienação  de  imóveis  públicos.  No  plano

infraconstitucional, o art. 17 da Lei Federal nº 8.666, de 1993, que regulamenta o art.

37, XXI, da Constituição da República e institui normas para licitações e contratos da

administração  pública,  exige,  além  da  referida  autorização,  a  subordinação  do

contrato ao atendimento do interesse público.

Quanto a esse aspecto, o parágrafo único do art. 1º da proposição prevê que a área

será destinada à implementação de uma biblioteca municipal e de uma escola de

música, para a promoção da educação e da cultura na municipalidade.

Ainda como garantia de que a transferência se fará para o bem da coletividade, o

art. 2º do projeto prevê que o imóvel retornará ao patrimônio do Estado se, findo o

prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe

tiver sido dada a destinação prevista.

Ressalte-se que a Seplag, por meio da Nota Técnica nº 781/2013, posicionou-se

favoravelmente à pretendida transferência de domínio, uma vez que a Secretaria de

Estado  de  Educação,  órgão  a  que  o  imóvel  está  vinculado,  não  se  opõe  à

transferência da parte hoje cedida ao município, por não interferir nas atividades da
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Escola Estadual Padre Anchieta, que funciona na área remanescente do imóvel.

Diante dessas considerações, apresentamos, ao final deste parecer, o Substitutivo

nº 1, para incluir o memorial descritivo da parte a ser efetivamente doada e adequar o

texto à técnica legislativa.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 4.378/2013 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Coqueiral  o  imóvel  que

especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Coqueiral imóvel

com  área  3.795m²  (três  mil  setecentos  e  noventa  e  cinco  metros  quadrados),

conforme descrição no Anexo desta lei, a ser desmembrado de imóvel com área de

27.200m² (vinte e sete mil e duzentos metros quadrados), situado na Rua Getúlio

Vargas, nº 167, Centro, nesse município, e registrado sob o nº 24.794, a fls. 105 do

Livro 3-AB, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Boa Esperança.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o caput destina-se ao funcionamento de

biblioteca e de escola de música do Município de Coqueiral.

Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do doador se, findo o

prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe

tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1º.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Anexo

(a que se refere o art. 1º da Lei nº , de de de )

A área a ser doada tem a seguinte descrição: inicia-se no Vértice 1, ponto mais ao

norte,  segue  até  o  Vértice  2,  com  azimute  117º26'05”  e  distância  de  65,20m,

confrontando com imóvel de Tarcísio Junqueira Figueiredo; do Vértice 2 segue até o

Vértice 3, com azimute 207º50'32” e distância de 39,50m, confrontando com a Rua

Nassib Olímpio Lasmar; do Vértice 3 segue até o Vértice 4, com azimute 262º24'04” e

distância de 72,15m, confrontando com a Rua Getúlio Vargas; do Vértice 4 segue até
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o  Vértice  1,  início  da  descrição,  com  azimute  23º22'34”  e  distância  de  81,12m,

confrontando  com  a  Escola  Estadual  Padre  Anchieta,  perfazendo  uma  área  de

3.795m² (três mil setecentos e noventa e cinco metros quadrados).

Sala das Comissões, 26 de novembro de 2013.

Sebastião Costa, presidente -  Leonídio Bouças, relator  -  Luiz Henrique -  Dalmo

Ribeiro Silva.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.429/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

Por meio da Mensagem nº 506/2013, o governador do Estado encaminhou a esta

Casa Legislativa  o Projeto de  Lei  nº  4.429/2013,  que institui  a  Política de Saúde

Ocupacional  do  Servidor  Público,  no  âmbito  das  administrações  públicas  direta,

autárquica e fundacional do Poder Executivo.

Publicada no  Diário do Legislativo de 30/8/2013,  a proposição foi  distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Saúde para receber parecer, nos termos do

art. 188, combinado com o art. 102, do Regimento Interno.

Preliminarmente, cumpre a esta comissão o exame da matéria quanto aos aspectos

jurídicos, constitucionais e legais pertinentes.

Fundamentação

O projeto de lei em exame institui, nos termos de seu art. 1º, a Política de Saúde

Ocupacional do Servidor Público e estabelece como sua finalidade o atendimento à

função  social  do  trabalho.  Fixa,  ainda,  que  a  política  irá  atender  os  servidores

públicos  em  efetivo  exercício  nas  administrações  públicas  direta,  autárquica  e

fundacional do Poder Executivo.

Para clarificar os termos utilizados na proposição, o art. 2º definiu o que é saúde

ocupacional do servidor, servidor público, promoção da saúde, prevenção de doenças

e segurança. Destaca-se que o projeto de lei considera servidor público os servidores

ativos ocupantes de cargo público e sujeitos ao regime estatutário e os servidores

contratados  por  tempo  determinado  para  atender  a  necessidade  temporária  de

excepcional  interesse público.  Exclui-se,  assim,  da  concepção de servidor  público

beneficiado pela Política de Saúde Ocupacional os empregados públicos.
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No art.  3º  da proposição,  foram definidos os  âmbitos de atuação da Política de

Saúde Ocupacional do Servidor Público. Atuar-se-á na esfera da saúde e segurança,

na perícia em saúde e na assistência à saúde do servidor.

O projeto de lei em comento estabeleceu, ainda os objetivos dessa política. No art.

4º foi listado o que se pretende alcançar para promover a valorização do servidor e a

atenção a sua saúde.

O  art.  5º  dispõe  sobre  a  organização  administrativa  necessária  para  garantir  o

cumprimento do disposto na proposição, fixando as competências para tanto. O art.

6º  dispõe  sobre  a  viabilização  de  meios  e  recursos  necessários  para  garantir  a

implementação  e  o  desenvolvimento  da  política.  O  art.  7º,  por  fim,  trata  da

regulamentação da lei.

Assim, a finalidade da proposição é promover a melhoria de condições de trabalho

do  servidor  público  lotado  nas  administrações  públicas  direta,  autárquica  e

fundacional do Poder Executivo, atuando na atenção da sua saúde física, psicológica,

social e profissional.

Sobre a questão da competência legislativa, de fato o Estado possui a prerrogativa

de legislar sobre a matéria, pois se trata do tema da proteção e defesa da saúde. Ele

se insere no domínio de competência legislativa estadual, conforme o disposto no art.

24, XII, da norma constitucional, segundo o qual compete à União, aos estados e ao

Distrito Federal legislar concorrentemente sobre previdência social, proteção e defesa

da saúde. Dessa forma, as três esferas de governo detêm competência material para

legislar sobre assuntos de saúde.

Por  sua  vez,  os  arts.  196  e  186  das  Constituições  Federal  e  Estadual,

respectivamente,  dispõem  que  a  saúde  é  direito  de  todos  e  dever  do  Estado,

garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de

doenças e de outros agravos.

No âmbito infraconstitucional, a Lei no 13.317, de 24 de setembro de 1999, que

contém  o  Código  de  Saúde  do  Estado,  enfatiza  as  normas  constantes  das

Constituições Federal e Estadual, estabelecendo, em seu art. 3o, que a ‘saúde é um

direito  fundamental  do  ser  humano,  cabendo  ao  Estado  promover  as  condições

indispensáveis a seu pleno exercício’.
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Vê-se, dessa forma, que o objetivo do projeto em estudo, que é resguardar a saúde

do servidor público, está em consonância com ditames constitucionais e legais que

militam em benefício da proteção e da defesa da saúde humana.

Quanto  ao  aspecto  da  iniciativa,  também  não  há  óbice  para  a  deflagração  do

processo  legislativo  por  parte  do  chefe  do  Poder  Executivo,  inexistindo  também

matéria que exija o seu tratamento via lei complementar.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 4.429/2013.

Sala das Comissões, 26 de novembro de 2013.

Sebastião Costa, presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Luiz Henrique - Leonídio

Bouças.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.439/2013

Comissão de Administração Pública

Relatório

De autoria  do  governador  do  Estado e  encaminhado a  esta  Casa por  meio  da

Mensagem nº 515/2013, o projeto de lei em análise “extingue o Instituto de Terras do

Estado de Minas Gerais - Iter - e dá outras providências”.

Publicado  no  Diário  do  Legislativo de  30/8/2013,  foi  o  projeto  distribuído  às

Comissões de Constituição e Justiça,  de Administração Pública e de  Fiscalização

Financeira e Orçamentária.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade do projeto na forma do Substitutivo nº 1, que apresentou.

Cabe a esta comissão, nos termos regimentais, analisar a matéria quanto aos seus

aspectos de mérito.

Fundamentação

A proposição  em  análise  pretende  extinguir  a  autarquia  Instituto  de  Terras  do

Estado de Minas Gerais - Iter -, transferindo as suas competências relativas à politica

agrária  e  fundiária  rural  para a Fundação Rural  Mineira  -  Ruralminas -  e,  para  a

Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento  Regional,  Política  Urbana  e  Gestão

Metropolitana - Sedru -, aquelas relativas à política fundiária urbana.
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Em breve  resumo,  a  proposição:  determina como a  Ruralminas e  a  Sedru  irão

suceder o Iter, em relação às obrigações e aos direitos contraídos e ao destino dos

bens  móveis  e  imóveis  da  autarquia;  extingue  todos  os  cargos  em  comissão  da

administração superior vinculados ao Iter, previstos na Lei Delegada nº 175, de 26 de

janeiro de 2007; extingue cargos de provimento em comissão do Grupo de Direção e

Assessoramento  -  DAI  -  vinculados  ao  Iter;  extingue  gratificações  temporárias

estratégicas - GTE -, de que trata o art. 12 da Lei Delegada n° 175, de 2007; transfere

para  a  Ruralminas  cargos  do  Grupo  de  Direção  e  Assessoramento  -  DAI  -  e

Gratificações Temporárias Estratégicas - GTE -; cria dois cargos de provimento em

comissão de diretor para a Ruralminas; estabelece anexo com o novo quantitativo

dos cargos de provimento em comissão e das gratificações temporárias estratégicas,

em decorrência das extinções e transferências determinadas pelos arts. 5° a 7°; prevê

que os cargos das carreiras a que se refere, lotados no Iter na data de publicação da

lei, serão lotados na Ruralminas; promove a adequação de dispositivos e anexos em

virtude  da  extinção  do  Iter;  autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ou  transferir  à

Ruralminas  as  terras  públicas,  dominiais  ou  devolutas  do  patrimônio  do  Estado,

necessárias  à  execução  da  política  fundiária  rural,  bem  como  transfere  para  a

fundação todos os direitos e obrigações relativos ao procedimento administrativo ou

judicial  decorrente  da  gestão  de  contratos  de  arrendamento  de  terras  devolutas,

rurais e urbanas, celebrados pelo Iter.

Consideramos que as modificações  propostas pela  Comissão de Constituição e

Justiça, inclusive com a incorporação das emendas encaminhadas pelo governador,

aprimoraram o projeto e o adequaram às normas constitucionais e legais vigentes.

Como  bem  destacou  a  Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  em  razão  da

transferência das atribuições do Iter para a Sedru e para a Ruralminas, foi necessário

realizar vários ajustes no intuito de dar clareza à sucessão da autarquia, seja no que

tange  às  suas  competências,  bens,  direitos  e  obrigações,  seja  em  relação  ao

quantitativo dos cargos de provimento em comissão e das gratificações temporárias

estratégicas  que  estão  sendo  extintos,  com  a  finalidade  de  adequá-lo  à  nova

realidade dos órgãos.

É importante esclarecer que a inclusão do inciso XVIII ao art. 81 da Lei Delegada nº
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180, de 2011, promovida no art. 5º do Substitutivo da CCJ, decorre da transferência

das  competências  relativas  à  telefonia  rural  do  Departamento  Estadual  de

Telecomunicações  de  Minas  Gerais  -  Detel  -  para  a  Ruralminas,  nos  termos  da

proposta de substitutivo enviada pelo governador  na Mensagem nº 568 ao PL nº

4.441/2013.

Ressaltamos  que,  na  mensagem  que  acompanha  a  proposição,  o  governador

informa que a proposta não importará em redução do comprometimento do governo

do  Estado  com  as  políticas  públicas  específicas  da  área,  tampouco  prejuízo  no

alcance das metas e resultados pactuados com a população. Afirma, ainda, que as

medidas buscam garantir a racionalização da modelagem institucional e da estrutura

orgânica  com  vistas  ao  eficiente  exercício  das  competências  originárias  das

mencionadas entidades.

Observamos que o projeto em análise encontra-se dentro de um pacote de medidas

do  governo  que  tem  por  finalidade  a  reestruturação  administrativa,  que  inclui  a

extinção e a fusão de secretarias e outros órgãos públicos, adaptando o Estado à

nova  conjuntura  econômico-social,  bem  como  redirecionando  o  processo  de

aperfeiçoamento do inovador modelo de gestão implantado em Minas Gerais a partir

de 2003, em conformidade com os princípios constitucionais que regem a atividade

administrativa, previstos no art. 37 da Constituição Federal. Além disso, verifica-se o

esforço para se gastar menos com a máquina administrativa e seu custeio, de forma

a possibilitar  maiores investimentos em infraestrutura e melhoria da qualidade dos

serviços públicos prestados pelo Estado ao cidadão.

Por último, informamos que a adequação da proposição aos comandos da Lei de

Responsabilidade Fiscal - Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000,

será, no momento oportuno, analisada pela comissão competente.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.439/2013 na

forma do Substitutivo nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 26 de novembro de 2013.

Gustavo Valadares, presidente - Leonardo Moreira, relator - Inácio Franco - Glaycon

Franco.
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.442/2013

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

O projeto em epígrafe, de autoria do governador do Estado, dispõe sobre a extinção

da autarquia Administração de Estádios do Estado de Minas Gerais - Ademg - e dá

outras providências.

A proposição  foi  examinada  preliminarmente  pela  Comissão  de  Constituição  e

Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma

do  Substitutivo  nº  1,  que  apresentou.  Em  seguida,  foi  o  projeto  encaminhado  à

Comissão  de  Administração  Pública,  que,  em  análise  de  mérito,  opinou  por  sua

aprovação  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  apresentado  pela  comissão  que  a

antecedeu.

Vem agora  o  projeto  a  esta  comissão para  receber  parecer  quanto  ao  aspecto

financeiro e orçamentário, conforme o art. 188, combinado com o art. 102, VII,  do

Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em tela pretende extinguir a autarquia Administração de Estádios do

Estado  de  Minas  Gerais  -  Ademg  -,  transferindo  as  suas  competências  para  a

Secretaria de Estado de Esportes e Juventude - Seej.

O projeto  determina que a Seej  sucederá  a  Ademg nos contratos,  convênios  e

demais obrigações e direitos contraídos no desempenho de suas competências.

A medida proposta estabelece, também, a extinção dos cargos de provimento em

comissão, funções gratificadas e gratificações temporárias estratégicas vinculados à

Ademg, previstos na Lei Delegada nº 175, de 26 de janeiro de 2007, observadas as

alterações e os remanejamentos efetuados nos termos dos arts. 14 e 24 da aludida

lei delegada.

Conforme o art. 5º da proposição em análise, os bens móveis e imóveis afetados à

Ademg reverterão ao patrimônio do Estado.

Em sua mensagem que encaminha o projeto, o governador informa que “o projeto

de lei compõe um abrangente conjunto de medidas administrativas para a redução de

custos e a racionalização da máquina pública do Poder Executivo”. Informa, também,
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que  “a  proposta  não  importará  em  redução  do  comprometimento  do  governo  do

Estado  com  as  políticas  públicas  específicas  da  área  tampouco  em  prejuízo  no

alcance das metas e dos resultados pactuados com a população”.

A Comissão de Constituição e Justiça não detectou óbices de natureza jurídico-

constitucional a impedir a normal tramitação da proposta, haja vista que a “matéria é

afeta à organização administrativa do Poder Executivo (art. 66, inciso III, alínea f, da

Constituição do Estado)”, sendo de “iniciativa privativa do governador do Estado a

criação e a extinção de entidade da administração indireta”.

Não obstante, a comissão acima citada apresentou o Substitutivo nº 1, com o intuito

de adequar a proposição às disposições constitucionais e legais vigentes e à técnica

legislativa,  aprimorando  a  compreensão  da  matéria.  Além  disso,  em  razão  da

pertinência temática, o referido substitutivo incorpora alguns dispositivos previstos no

Projeto  de  Lei  nº  4.440/2013,  relacionado  à  reforma  administrativa  que  o  Poder

Executivo busca promover.

Em sua análise,  a Comissão de Administração Pública considerou a proposição

meritória, afirmando que as modificações propostas pela Comissão de Constituição e

Justiça aprimoraram o projeto e “que os objetivos primordiais da proposição vão ao

encontro  dos  princípios  constitucionais  norteadores  da  Administração  Pública,

notadamente o da eficiência, visto que promovem a reunião de atividades correlatas

ao âmbito de um mesmo órgão”.

No  que  concerne  à  competência  desta  comissão  para  proceder  à  análise  da

repercussão orçamentária e financeira das medidas propostas, destacamos alguns

aspectos.

O projeto em tela se insere no rol das proposições encaminhadas a esta Casa pelo

Poder Executivo com o objetivo de realizar uma reforma administrativa pontual para

redução de gastos com cargos comissionados e custos operacionais.  Nos últimos

anos,  observou-se  uma  desaceleração  das  economias  mineira  e  nacional,  com

reflexos imediatos nas receitas estaduais. Assim, criou-se um descompasso entre o

ritmo de crescimento das receitas e das despesas públicas, levando à necessidade

de se racionalizar o gasto para melhor direcioná-lo às prioridades estabelecidas no

Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado - PMDI. Desse modo, além de promover
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medidas internas para as quais  não existia  reserva de lei,  o Executivo propõe as

medidas constantes no projeto em tela e em outros projetos, de modo a gerar uma

economia anual de R$49 milhões.

Tais propostas demonstram que o governo estadual está assumindo uma posição

mais realista em relação aos parâmetros financeiros que vinha adotando nos últimos

anos.  Estes  sempre  acompanharam  as  projeções  do  Governo  Federal,  que  se

revelaram excessivamente otimistas, considerando, por exemplo, o crescimento do

país (PIB) em 5% e a inflação (IPCA) de 4,5%, em 2013 e em 2012, e o crescimento

do país (PIB) em 5,5% e a inflação (IPCA) de 4,5%, em 2011.

De fato, conforme a exposição de motivos do projeto da Lei Orçamentária Anual -

LOA - do  Estado para 2014,  também encaminhada a esta Casa,  a  estimativa de

receita e de despesa baseou-se nos parâmetros econômicos do Relatório Focus, de 2

agosto de 2013, os quais preveem o crescimento do país (PIB) em 2,60% e a inflação

(IPCA)  em  5,87%,  projeção  bem  menos  otimista  que  a  estimada  pelo  Governo

Federal - de crescimento do PIB de 4% e inflação de 5,0% no próximo ano. A escolha

evidencia sinergia com as medidas propostas nos projetos citados, constituindo um

esforço conjunto para o ajuste do gasto à realidade nacional e estadual.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.442/2013, no

1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e

Justiça.

Sala das Comissões, 27 de novembro de 2013.

Zé Maia, presidente e relator -  Jayro Lessa -  Lafayette de Andrada -  Sebastião

Costa.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.443/2013

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

O  projeto  em  epígrafe,  de  autoria  do  governador  do  Estado,  “dispõe  sobre  a

absorção  pelo  Instituto  de  Geociências  Aplicadas  -  IGA -  da  Fundação  Centro

Tecnológico de Minas Gerais - Cetec -, e dá outras providências”.

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.  Em  seguida,  foi  o  projeto  encaminhado  à

Comissão  de  Administração  Pública,  que,  em  análise  de  mérito,  opinou  por  sua

aprovação com as Emendas nºs 1 e 2 ao Substitutivo nº 1.

Vem agora  o  projeto  a  esta  comissão para  receber  parecer  quanto  ao  aspecto

financeiro e orçamentário, conforme o art. 188, combinado com o art. 102, VII,  do

Regimento Interno.

Fundamentação

A  proposição  em  tela  visa  promover  a  incorporação  da  Fundação  Centro

Tecnológico de Minas Gerais - Cetec - pelo Instituto de Geociências Aplicadas - IGA -,

passando este a denominar-se Instituto de Geoinformação e Tecnologia - Igtec.

O  projeto  determina que  o  Igtec  sucederá  o  Cetec  nos  contratos,  convênios  e

demais obrigações e direitos contraídos no desempenho de suas competências. Em

razão da incorporação, faz-se necessário readequar as competências do Igtec, o que

está previsto no art. 3º da proposição.

A medida proposta estabelece, também, a extinção de três cargos em comissão da

Administração Superior vinculados ao Cetec, além da transferência de um cargo em

comissão  da  Administração  Superior,  de  sete  cargos  do  Grupo  de  Direção  e

Assessoramento da Administração Autárquica e Fundacional do Poder Executivo -

DAI - e de nove funções gratificadas do Cetec para o Igtec.

O art. 6° do projeto institui anexo com o novo quantitativo dos cargos de provimento

em  comissão  e  das  funções  gratificadas,  em  decorrência  das  extinções  e

transferências acima citadas.

Já os arts. 8º, 9º, 10 e 11 fazem a adequação de dispositivos e anexos em virtude

da incorporação do Cetec pelo IGA, bem como por força da nova denominação deste.

Em sua mensagem que encaminha o projeto, o governador informa que “o projeto

de lei compõe um abrangente conjunto de medidas administrativas para a redução de

custos  e  a  racionalização  da  máquina  pública  do  Poder  Executivo  (...)”.  Informa

também que “a proposta não importará em redução do comprometimento do governo

do Estado com as políticas públicas específicas da área, tampouco em prejuízo no

alcance das metas e dos resultados pactuados com a população”.
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A Comissão de Constituição e Justiça não detectou óbices de natureza jurídico-

constitucional  a  impedir  a  normal  tramitação  da  proposta,  haja  vista  que  a  “(...)

matéria é afeta à organização administrativa do Poder Executivo (art. 66, inciso III,

alínea  “f”,  da  Constituição  do  Estado)”,  sendo  de  “(…)  iniciativa  privativa  do

governador do Estado a criação e a extinção de entidade da administração indireta”.

Não obstante, a comissão acima citada apresentou o Substitutivo nº 1, com o intuito

de adequar a proposição às disposições constitucionais e legais vigentes e à técnica

legislativa,  aprimorando  a  compreensão  da  matéria.  Além  disso,  em  razão  da

pertinência temática, o referido substitutivo incorpora alguns dispositivos previstos no

Projeto de Lei nº 4.440/13, projeto este relacionado à reforma administrativa que o

Poder Executivo busca promover.

Em sua análise,  a Comissão de Administração Pública considerou a proposição

meritória,  afirmando que  as  medidas  sugeridas,  ”(…)  além  de  visarem  garantir  a

racionalização da  modelagem  institucional  e  da  estrutura  orgânica  com  vistas  ao

eficiente  exercício  das  competências  originárias  das  mencionadas  entidades,

encontram-se  em  conformidade  com  os  princípios  constitucionais  que  regem  a

atividade administrativa, previstos no art. 37 da Constituição Federal”.

Porém,  com  o  intuito  de  garantir  uma  padronização  de  nomenclatura  e  de

comandos entre o projeto em epígrafe e os demais projetos que tramitam nesta Casa,

apresentou as Emendas nºs 1 e 2 ao Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição

e Justiça.

Segundo parecer aprovado pela Comissão de Administração Pública, a Emenda nº

1  contempla  a  alteração  sugerida  ao  art.  12  do  Projeto  de  Lei  n°  4.440/2013,

encaminhada pelo governador do Estado a esta Casa Legislativa pela Mensagem n°

566, em razão de a matéria nela abordada guardar pertinência com o projeto de lei

em tela. Tem como objetivo compatibilizar e atualizar a nomenclatura do IGA e de

alguns órgãos de sua estrutura básica, compatibilizando assim a entidade com as

mudanças decorrentes da reforma administrativa.

A Emenda n° 2, por sua vez, tem por finalidade alterar a data de vigência da lei,

voltando  à  redação  original.  Tal  alteração  contempla  mudança  sugerida  pelo

governador do Estado através da Emenda n° 28 ao Projeto de Lei n° 4.440/2013, em
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razão de a matéria nela abordada guardar pertinência com o projeto de lei em pauta.

No  que  concerne  à  competência  desta  comissão  para  proceder  à  análise  da

repercussão orçamentária e financeira das medidas propostas, destacamos alguns

aspectos.

O projeto em tela se insere no rol das proposições encaminhadas a esta Casa pelo

Poder Executivo com o objetivo de realizar uma reforma administrativa pontual para

redução de gastos com cargos comissionados e custos operacionais.  Nos últimos

anos,  observou-se  uma  desaceleração  das  economias  mineira  e  nacional,  com

reflexos imediatos nas receitas estaduais. Assim, criou-se um descompasso entre o

ritmo de crescimento das receitas e das despesas públicas, levando à necessidade

de se racionalizar o gasto para melhor direcioná-lo às prioridades estabelecidas no

Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado - PMDI. Desse modo, além de promover

medidas internas para as quais  não existia  reserva de lei,  o Executivo propõe as

medidas constantes no projeto em tela e em outros projetos, de modo a gerar uma

economia anual de R$49 milhões.

Tais propostas demonstram que o governo estadual está assumindo uma posição

mais realista em relação aos parâmetros financeiros que vinha adotando nos últimos

anos. Esses parâmetros sempre acompanharam as projeções do governo federal,

que  se  revelaram  excessivamente  otimistas,  pois  se  estimaram,  por  exemplo,  o

crescimento econômico do País (PIB) em 5% e a inflação (IPCA) em 4,5%, em 2013

e em 2012, e o crescimento do País (PIB) em 5,5% e a inflação (IPCA) em 4,5%, em

2011.

De fato, conforme a exposição de motivos do projeto da Lei Orçamentária Anual -

LOA - do  Estado para 2014,  também encaminhada a esta Casa,  a  estimativa de

receita e de despesa baseou-se nos parâmetros econômicos do Relatório Focus, de 2

agosto de 2013, os quais preveem o crescimento do país (PIB) em 2,60% e a inflação

(IPCA) em 5,87%, projeção bem menos otimista que a estimada pelo governo federal

-  de  crescimento  do  PIB  de  4% e  inflação  de  5,0%  no  próximo ano.  A escolha

evidencia sinergia com as medidas propostas nos projetos citados, constituindo um

esforço conjunto para o ajuste do gasto à realidade nacional e estadual.

No intuito de adequar dispositivo à Emenda nº 2, apresentamos a Emenda nº 3 ao
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Substitutivo nº 1.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.443/2013, no

1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e

Justiça, com as Emendas nºs 1 e 2, apresentadas pela Comissão de Administração

Pública, e com a Emenda nº 3, a seguir redigida.

EMENDA Nº 3

Suprima-se do art. 9º do Substitutivo nº 1 a expressão “na data de publicação desta

lei”.

Sala das Comissões, 27 de novembro de 2013.

Zé Maia, presidente e relator -  Jayro Lessa -  Lafayette de Andrada -  Sebastião

Costa.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.628/2013

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe visa alterar o art.

1º da Lei nº 16.648, de 5 de janeiro de 2007, e revogar a Lei nº 20.830, de 1º de

agosto de 2013.

A  proposição  foi  distribuída  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 do projeto.

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,  alíneas  “d”  e  “f”,  do

Regimento Interno.

Fundamentação

Inicialmente, a Lei nº 16.648, de 5/1/2007, autorizou o Poder Executivo a permutar

imóvel de sua propriedade, com área de 2.000 m2, situado no Município de Cana

Verde,  por  imóvel,  situado  no  mesmo  município,  com  área  de  2.000  m2,  a  ser

desmembrado dos imóveis registrados sob os nºs 8.954 e 8.955, a fls. 1 do Livro 2,

no  Cartório  de  Registro  de  Imóveis  da  Comarca  de  Perdões,  de  propriedade  de
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particulares.

Ocorre  que,  de  acordo  com  mensagem  do  governador  do  Estado,  houve  erro

material  nos dados da área a ser desmembrada, pois o imóvel de propriedade de

particulares  do qual  seria desmembrada a área para a permuta estaria  registrado

apenas sob o  nº  8.954.  Entretanto,  essa alteração,  segundo nova mensagem  do

governador do Estado, também foi equivocada, pois o imóvel em que se encontra a

área a ser permutada está registrado sob o nº 8.955. Para a efetivação da alienação

pretendida, o projeto em pauta promove nova alteração do art. 1º da Lei nº 16.648, de

2007, e, em decorrência disso, revoga a Lei nº 20.830, de 1º de agosto de 2013.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  afirmou  ser  importante  ressaltar  que  a

proteção  do  interesse  coletivo  é  princípio  de  observância  obrigatória  pela

administração  do  Estado,  pois,  no  trato  da  coisa  pública,  prepondera  o  que  é

conveniente para a coletividade. No caso em análise, como se apurou na tramitação

do Projeto de Lei nº 3.100/2006, que deu origem à Lei nº 16.648, de 2007, a permuta

atende ao interesse público, razão pela qual se faz necessária a alteração da norma,

a fim de que ela possa se realizar.

Com fundamento na declaração do governador do Estado de que o projeto de lei

em tela tem por objetivo um mera retificação de “incorreção verificada na citação do

número de registro de um dos imóveis a ser permutado”, entendemos que, no âmbito

da nossa comissão, a proposição não encontra óbice, tanto no que tange à análise de

mérito,  quanto  à  análise  da  repercussão  financeira,  observando  que  a  doação

propriamente dita já foi objeto dessas análises quando da tramitação do respectivo

projeto de lei.

Não  obstante,  a  fim  de  corrigir  mero  equívoco  de  redação,  julgamos  oportuno

apresentar a Emenda nº 1, redigida na conclusão desta peça opinativa.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.628/2013, no

1º turno, com a Emenda nº 1, a seguir redigida.

EMENDA Nº 1

Substitua-se, no caput art. 1º, a expressão “5 de janeiro de 2013” pela expressão “5

de janeiro de 2007”.
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Sala das Comissões, 27 de novembro de 2013.

Zé Maia, presidente - Lafayette de Andrada, relator - Jayro Lessa - Sebastião Costa.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.696/2013

Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

Relatório

De autoria do deputado Gilberto Abramo, o projeto de lei sob análise acrescenta

área à Estação Ecológica de Arêdes, criada pelo Decreto nº 45.397, de 2010.

A  proposição  foi  apreciada  preliminarmente  pela  Comissão  de  Constituição  e

Justiça,  que concluiu  por  sua juridicidade,  constitucionalidade  e legalidade com a

Emenda nº 1, que apresentou.

Cabe agora a esta comissão emitir seu parecer, em cumprimento do disposto no

art. 188, combinado com o art. 102, VIII, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em análise  busca acrescentar  252,052ha à  Estação  Ecológica  de

Arêdes, situada no Município de Itabirito e criada por meio do Decreto nº 45.397, de

2010.

As estações ecológicas estão incluídas no grupo de unidades de conservação -

UCs  -  de  proteção  integral  e  têm  por  objetivo  a  preservação  da  natureza  e  a

realização de pesquisas científicas. Dessa forma, a Estação Ecológica de Arêdes foi

criada para  a proteção da flora,  da  fauna,  dos  recursos  hídricos.  Mas,  além dos

atributos naturais,  a UC busca conservar o complexo arqueológico de Arêdes e o

conjunto de ruínas das fazendas Arêdes e Águas Quentes. De acordo com Laudo

Técnico produzido por técnicos do Ministério Público do Estado de Minas Gerais no

âmbito  do  Projeto  de  Lei  nº  3.311/2012,  que tramitou  nesta  Casa,  “a  região  que

compreende  a  Estação  Ecológica  de  Arêdes  apresenta  elevado  potencial

arqueológico, sobretudo no que diz respeito à arqueologia histórica, tendo em vista

que  abrigou,  dentre  outros,  grandes  empreendimentos  minerários  ao  longo  dos

séculos XVIII e XIX. Embora a região continue sendo intensamente explorada e já

tenha sofrido danos irreversíveis, os vestígios arqueológicos remanescentes, ainda

que  inseridos  numa  paisagem  profundamente  impactada,  possuem  inegável

relevância do ponto de vista científico-cultural”.



2078
____________________________________________________________________________

O  relato  de  criação  da  Estação  Ecológica  de  Arêdes  também  atesta  a  sua

importância para a conservação da biodiversidade e do patrimônio cultural do Estado.

Esse resgate foi feito pelo relator do Projeto de Lei nº 1.759, que visava alterar o

traçado da Estação Ecológica de Arêdes por meio da supressão de 9,33ha do total de

1.157,8556ha, quando da análise da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento

Sustentável:  “No que toca à conservação da biodiversidade na região,  esta Casa

também protagonizou importantes ações. Como exemplo, pode-se citar a criação da

Comissão  Especial  das  Serras  da  Calçada  e  da  Moeda,  cujos  trabalhos  se

estenderam de setembro de 2008 a abril de 2009, sendo marcados pela participação

da sociedade civil,  das empresas mineradoras e de agentes públicos. Além dessa

iniciativa,  merecem  registro  também  as  audiências  públicas  promovidas  pela

Comissão de Minas  e  Energia  com vistas  à  averiguação de  impactos ambientais

causados pela mineração na região: em 26 de abril  de 2011, em conjunto com a

Comissão de Meio Ambiente, para debater o processo de licenciamento ambiental da

Mina Capão Xavier, e em 5 de maio de 2010, para discutir a implantação do projeto

de exploração da Mina da Serrinha, no Distrito de Piedade do Paraopeba, Município

de Brumadinho. Nesses debates esteve presente o Ministério Público Estadual - MPE

-, cuja atuação na proteção do patrimônio natural e cultural na região é notável. No

que  se  refere  especialmente  à  região  de  Arêdes,  essa  instituição  teve  papel

fundamental na efetivação da criação da unidade de conservação. Isso porque, desde

a década de 1970, o governo estadual nutria planos de estabelecer um parque na

região de Arêdes - conforme se verifica em projeto elaborado pela Fundação João

Pinheiro em 1976 -, mas a criação dessa área protegida só viria a ocorrer em 2010,

após negociações que contaram com a participação do MPE. Em abril de 2009, foi

celebrado um Termo de Ajustamento de Conduta - TAC - entre o MPE e a empresa

Herculano Mineração Ltda., que construiu uma barragem de rejeitos em terrenos que,

posteriormente, descobriu-se pertencerem à Fundação Centro Tecnológico de Minas

Gerais - Cetec -, entidade vinculada ao Estado de Minas Gerais. Esse TAC, produto

do Inquérito Civil nº 0024.08.000497-1, contou com a interveniência da Secretaria de

Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - Semad -, da Cetec e do

Instituto  Estadual  de  Florestas  -  IEF  -  e  estabeleceu  uma  série  de  medidas
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compensatórias  a  serem  adotadas  pela  referida  empresa,  que  interferiram

positivamente na criação da UC. Entre essas medidas estavam: a doação, ao Estado,

de  outros  terrenos  adjacentes  aos  da  Cetec,  que  vieram  a  compor  a  Estação

Ecológica; a demarcação georreferenciada da UC; o custeio de medidas de vigilância

para a unidade; o custeio de pesquisa histórico-arqueológica do patrimônio cultural de

Arêdes, além do depósito em conta judicial  para o financiamento da criação e da

implantação  da  infraestrutura  da  UC.  Assim,  a  criação  da  Estação  Ecológica  de

Arêdes  se  fundamentou:  na  proteção  desse  patrimônio  histórico-arqueológico,

relacionado ao Ciclo do Ouro do Brasil-colônia; na conservação da biodiversidade da

área, considerada, pelo documento “Biodiversidade em Minas Gerais: um atlas para

sua  conservação”  como  de  importância  biológica  extrema  para  a  flora  e  para

avifauna, especial para a herpetofauna e extrema e potencial para invertebrados; na

manutenção da quantidade e qualidade dos recursos hídricos, que contribuem para o

abastecimento público do Município de Itabirito; e no desenvolvimento de pesquisas

científicas”.

Como  se  pode  ver,  o  processo  de  criação  da  Estação  Ecológica  de  Arêdes

evidencia a importância ambiental da área protegida. Dessa forma, e com vistas à

preservação ambiental no Estado, opinamos pelo aumento da área da unidade de

conservação pretendido pelo projeto sob análise.

Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.696/ 2013, no 1º

turno, com a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 27 de novembro de 2013.

Célio Moreira, presidente - Duarte Bechir, relator - Gustavo Corrêa.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.621/2012

Comissão de Saúde

Relatório

De autoria do deputado Doutor Wilson Batista, o projeto de lei em tela dispõe sobre

o protocolo de segurança dos procedimentos médicos nos hospitais das redes pública

e privada de saúde do Estado.

Aprovada no 1º turno na forma do Substitutivo nº 1, retorna agora a proposição a
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esta  comissão  para  receber  parecer  para  o  2º  turno,  nos  termos  do  art.  189,

combinado com o art. 102, XI, do Regimento Interno.

Conforme determina o § 1º  do  art.  189 do Regimento Interno,  segue,  anexa,  a

redação do vencido, que é parte deste parecer.

Fundamentação

A proposição em análise visa a obrigar os hospitais das redes pública e privada de

saúde do Estado a adotar procedimentos de segurança a fim de evitar a ocorrência

de erros médicos nos atos cirúrgicos, tais como: identificação completa do paciente

em cada leito, questionário pré-cirúrgico - para confirmar o nome do paciente e o local

a  ser  operado  -,  e  identificação  dos  membros  da  equipe  responsável  pelo

procedimento, entre outros.

Apesar  de  sua  denominação,  o  erro  médico  pode  ser  cometido  por  qualquer

profissional da área de saúde, e não exclusivamente pela classe médica. Pode ser

ocasionado por imprudência, imperícia, negligência ou falhas na comunicação entre

os  membros  da  equipe,  que  levam  a  problemas  como erros  na  identificação  do

paciente ou do procedimento a ser realizado, para citar alguns. Tendo em vista as

estatísticas mundiais sobre as falhas na segurança proporcionada ao paciente que se

submete a procedimentos médicos, a Organização Mundial de Saúde - OMS - lançou,

em outubro de 2004, a Aliança Mundial para a Segurança do Paciente, com o objetivo

de despertar profissionais e poder público para a garantia de melhores condições de

segurança na assistência à saúde. No que diz respeito às boas práticas cirúrgicas, a

OMS editou o manual Cirurgias seguras salvam vidas, cujos temas foram o problema

central priorizado pela Aliança no biênio 2007-2008, e o Protocolo de Cirurgia Segura,

em 2008.

A proposição em análise está em consonância com as diretrizes do Sistema Único

de Saúde - SUS -, regulamentado pela Lei Federal nº 8.080, de 19/9/1990, com o

Código de Ética Médica, aprovado pela Resolução do Conselho Federal de Medicina

nº 1.931, de 17/9/2009, e com a Portaria GM/MS nº 529, de 1º/4/2013, que institui o

Programa Nacional de Segurança do Paciente, com a finalidade de promover ações

que visem à melhoria da segurança e do cuidado em saúde.

No primeiro turno de tramitação da matéria, a Comissão de Constituição e Justiça
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apresentou o Substitutivo nº 1 à proposição, a fim de retirar os dispositivos que não

inovam  o  ordenamento  jurídico  e  acrescentar  os  demais  à  Lei  nº  16.279,  de

20/7/2006,  que  dispõe  sobre  os  direitos  dos  usuários  das  ações  e  dos  serviços

públicos de saúde do Estado. Por sua vez, a Comissão de Fiscalização Financeira e

Orçamentária relatou que os procedimentos determinados pelo projeto em questão

não causam impacto financeiro-orçamentário e alertou para o fato da impossibilidade

de aplicação da norma nos casos de cirurgia de urgência e emergência, em que o

paciente  é  admitido  na  unidade  de  saúde  já  em  estado  inconsciente,

desacompanhado e sem identificação.

Consideramos  pertinente  a  questão  levantada  pela  comissão  anterior  e

apresentamos  a  Emenda nº  1  ao  vencido  no 1º  turno,  para  excluir  os  casos  de

urgência e emergência do comando da norma.

Esta comissão sugere, ainda, alteração no inciso I do art. 2º-A do vencido no 1º

turno, por meio da Emenda nº 2, para tornar mais claro o comando segundo o qual o

formulário será preenchido com as informações prestadas pelo próprio paciente. Além

disso, por meio da Emenda nº 3, propomos a substituição do termo “hospitais” por

“unidades  de saúde”,  pois  julgamos  importante  tornar  mais  amplo  o comando da

norma, uma vez que os procedimentos cirúrgicos também são realizados no âmbito

de clínicas e unidades de pronto-atendimento, por exemplo.

Enfim,  diante  das  razões  expostas  e  na  ausência  de  fatos  supervenientes  que

justifiquem  nova  abordagem  do  assunto,  mantemos  o  nosso  posicionamento

favorável  à  aprovação  da  matéria  adotado  no  1º  turno,  já  que  as  medidas  ora

propostas contribuem para reduzir os incidentes médicos que podem ocasionar ao

paciente danos físicos, psicológicos e emocionais, e até mesmo levá-lo a óbito.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.621/2012, no 2º

turno, na forma do vencido no 1º turno,  com as Emendas nos 1,  2 e 3,  a seguir

redigidas.

EMENDA Nº 1

Acrescente-se ao art. 2º-A da Lei nº 16.279, de 20 de julho de 2006, a que se refere

o art. 1º do vencido no 1º turno, o seguinte § 3º:
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“Art. 2º-A - (…)

§ 3º -  A obrigatoriedade de que trata este artigo não se aplica ao procedimento

cirúrgico  de  emergência  ou  de urgência  a ser  realizado em paciente  admitido  na

unidade de saúde inconsciente, desacompanhado e sem identificação.”.

EMENDA Nº 2

Dê-se ao inciso I do art. 2º-A da Lei nº 16.279, de 20 de julho de 2006, a que se

refere o art. 1º do vencido no 1º turno, a seguinte redação:

“Art. 2º-A - (…)

I  -  preenchimento  de  questionário  a  ser  elaborado pela  unidade de saúde com

informações fornecidas pelo paciente, em que constem, no mínimo, o nome completo

do  paciente  e  a  identificação  correta  da  parte  do  corpo  que  será  submetida  a

cirurgia;”.

EMENDA Nº 3

Substitua-se o termo “hospitais” por “unidades de saúde” no  caput do art. 2º-A da

Lei nº 16.279, de 20 de julho de 2006, a que se refere o art. 1º do vencido no 1º turno.

Sala das Comissões, 27 de novembro de 2013.

Carlos  Mosconi,  presidente  -  Carlos  Pimenta,  relator  -  Arlen  Santiago  -  Doutor

Wilson Batista.

PROJETO DE LEI Nº 3.621/2012

(Redação do Vencido)

Acrescenta o art. 2º-A à Lei nº 16.279, de 20 de julho de 2006, que dispõe sobre os

direitos dos usuários das ações e dos serviços públicos de saúde no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica acrescentado à Lei nº 16.279, de 20 de julho de 2006, o seguinte art.

2º-A:

“Art. 2º-A - Para fins do disposto na alínea “f” do inciso XII do art. 2º desta lei, serão

realizados os seguintes protocolos em cada procedimento cirúrgico, nos hospitais das

redes pública e privada de saúde:

I - preenchimento de questionário a ser elaborado pelo hospital, em que constem,

no mínimo, o nome completo do paciente e a identificação correta da parte do corpo

que será submetida a cirurgia;
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II - informação ao paciente do nome e da função de cada um dos integrantes da

equipe médica que realizará o procedimento.

§ 1º - Se o paciente não estiver consciente, as informações a que se referem o

inciso I deste artigo serão prestadas por acompanhante devidamente identificado, que

receberá a informação a que se refere o inciso II.

§  2º  -  Se  o  paciente  não  estiver  consciente  e  não  estiver  acompanhado,  as

informações a que se refere o inciso I deste artigo serão atestadas por integrante da

equipe responsável pelo procedimento cirúrgico, com base em seu prontuário,  em

documento assinado.”.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 2.511/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.511/2011, de autoria do deputado Doutor Viana, que declara

de utilidade pública a Associação de Apoio aos Idosos do Bairro Jardim Inconfidência,

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 2.511/2011

Declara de utilidade pública a Associação de Apoio aos Idosos do Bairro Jardim

Inconfidência, 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 Apoio aos Idosos do

Bairro Jardim Inconfidência, com sede no Município de Belo Horizonte.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 27 de novembro de 2013.

Doutor Wilson Batista, presidente - Tiago Ulisses, relator - Gilberto Abramo.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 2.654/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.654/2011, de autoria do deputado Dinis Pinheiro, que declara

de utilidade pública a Associação Comunitária dos Moradores de Macaúbas de Baixo

- Acomab -, com sede no Município de Bonfim, foi aprovado em turno único, na forma

original.

Vem agora o projeto a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 2.654/2011

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos Moradores de Macaúbas

de Baixo - Acomab -, com sede no Município de Bonfim.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1°  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  Comunitária  dos

Moradores de Macaúbas de Baixo - Acomab -, com sede no Município de Bonfim.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 27 de novembro de 2013.

Doutor Wilson Batista, presidente - Tiago Ulisses, relator - Gilberto Abramo.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 3.896/2013

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.896/2013, de autoria da deputada  Maria Tereza Lara, que

declara de utilidade pública o Instituto Viver e Crescer, com sede no Município de

Betim, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.
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PROJETO DE LEI Nº 3.896/2013

Declara de utilidade pública o Instituto Viver e Crescer, com sede no Município de

Betim.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Instituto Viver e Crescer, com sede no

Município de Betim.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 27 de novembro de 2013.

Doutor Wilson Batista, presidente - Tiago Ulisses, relator - Gilberto Abramo.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 4.136/2013

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.136/2013, de autoria do deputado Fábio Cherem, que declara

de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Aposentados,  Pensionistas  e  Idosos  de

Perdões e Região - AAPIP -, 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 Nº 4.136/2013

Declara de utilidade pública a Associação dos Aposentados, Pensionistas e Idosos

de Perdões e Região - Aapip -, com sede no Município de Perdões.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1°  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Aposentados,

Pensionistas e Idosos de Perdões e Região -  Aapip -, com sede no Município de

Perdões.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 27 de novembro de 2013.

Doutor Wilson Batista, presidente - Tiago Ulisses, relator - Gilberto Abramo.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 4.182/2013

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.182/2013, de autoria do deputado Antônio Carlos Arantes, que

declara de utilidade pública a Associação Brasileira Comunitária para Prevenção do

Abuso de Drogas, com sede no Município de Nepomuceno, foi aprovado em turno

único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 4.182/2013

Declara de utilidade pública a Associação Brasileira Comunitária para Prevenção do

Abuso de Drogas, com sede no Município de Nepomuceno.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° -  Fica declarada de utilidade pública a Associação Brasileira Comunitária

para Prevenção do Abuso de Drogas, com sede no Município de Nepomuceno.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 27 de novembro de 2013.

Doutor Wilson Batista, presidente - Tiago Ulisses, relator - Gilberto Abramo.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 4.362/2013

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.362/2013, de autoria do deputado André Quintão, que declara

de utilidade pública a Associação Habitacional Nova Terra de Governador Valadares,

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.
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PROJETO DE LEI Nº 4.362/2013

Declara de utilidade pública a Associação Habitacional Nova Terra de Governador

Valadares, com sede no Município de Governador Valadares.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação Habitacional Nova Terra

de Governador Valadares, com sede no Município de Governador Valadares.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 27 de novembro de 2013.

Doutor Wilson Batista, presidente - Tiago Ulisses, relator - Gilberto Abramo.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.366/2013

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.366/2013, de autoria do deputado Rômulo Viegas, que declara

de utilidade pública a Associação Regional dos Produtores Associados do Campo das

Vertentes, com sede no Município de São João del-Rei, foi aprovado em turno único,

na forma original.

Vem agora o projeto a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 4.366/2013

Declara de utilidade pública a Associação Regional dos Produtores Associados do

Campo das Vertentes, com sede no Município de São João del-Rei.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação Regional dos Produtores

Associados do Campo das Vertentes, com sede no Município de São João del-Rei.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 27 de novembro de 2013.

Doutor Wilson Batista, presidente - Tiago Ulisses, relator - Gilberto Abramo.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 4.416/2013

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.416/2013, de autoria do deputado Ivair Nogueira, que declara

de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - Apae - de

Piedade de Ponte  Nova,  com sede no Município  de  Piedade de Ponte  Nova,  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 4.416/2013

Declara de utilidade pública a Associação de Pais  e Amigos dos Excepcionais -

Apae - de Piedade de Ponte Nova, com sede nesse município.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos

Excepcionais - Apae - de Piedade de Ponte Nova, com sede nesse município.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 27 de novembro de 2013.

Doutor Wilson Batista, presidente - Tiago Ulisses, relator - Gilberto Abramo.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 4.424/2013

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.424/2013, de autoria do deputado Dinis Pinheiro, que declara

de  utilidade  pública  a  Organização  Não  Governamental  Lar  Feliz,  com  sede  no

Município de Ibirité, 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 4.424/2013

Declara de utilidade pública a Organização Não Governamental Lar Feliz, com sede

no Município de Ibirité.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Organização Não Governamental Lar

Feliz, com sede no Município de Ibirité.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 27 de novembro de 2013.

Doutor Wilson Batista, presidente - Gilberto Abramo, relator - Tiago Ulisses.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 4.432/2013

Comissão de Redação

O Projeto de Lei  n°  4.432/2013,  de autoria  do deputado  Rômulo Veneroso, que

declara de utilidade pública a Associação de Amigos e Pais de Pessoas Portadoras

de Necessidades Especiais de Betim - Aapponeb -, com sede no Município de Betim,

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 4.432/2013

Declara de utilidade pública a Associação de Amigos e Pais de Pessoas Portadoras

de Necessidades Especiais de Betim - Aapponeb -, com sede no Município de Betim.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° -  Fica declarada de utilidade pública a Associação de Amigos e Pais de

Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais de Betim - Aapponeb -, com sede no

Município de Betim.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 27 de novembro de 2013.

Doutor Wilson Batista, presidente - Gilberto Abramo, relator - Tiago Ulisses.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 4.446/2013

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.446/2013, de autoria do deputado Marques Abreu, que declara

de utilidade pública a Associação de Valorização e Apoio aos Menores de Piumhi -

Avamep -, com sede no Município de Piumhi, 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 4.446/2013

Declara de utilidade pública a Associação de Valorização e Apoio aos Menores de

Piumhi - Avamep -, com sede no Município de Piumhi.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Valorização e Apoio

aos Menores de Piumhi - Avamep -, com sede no Município de Piumhi.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 27 de novembro de 2013.

Doutor Wilson Batista, presidente - Gilberto Abramo, relator - Tiago Ulisses.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 4.481/2013

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.481/2013, de autoria do deputado Paulo Lamac, que declara

de utilidade pública o Centro de Referência Casazul, 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 Nº 4.481/2013

Declara  de  utilidade  pública  o  Centro  de  Referência  Casazul,  com  sede  no

Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública o Centro de Referência Casazul, com

sede no Município de Belo Horizonte.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 27 de novembro de 2013.

Doutor Wilson Batista, presidente - Gilberto Abramo, relator - Tiago Ulisses.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 4.482/2013

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.482/2013, de autoria do deputado Paulo Lamac, que declara

de utilidade pública a Associação Comunitária e Habitacional do Aglomerado Santa

Lúcia, 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 4.482/2013

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  Comunitária  e  Habitacional  do

Aglomerado Santa Lúcia, com sede no Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1°  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  Comunitária  e

Habitacional do Aglomerado Santa Lúcia, com sede no Município de Belo Horizonte.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 27 de novembro de 2013.

Doutor Wilson Batista, presidente - Gilberto Abramo, relator - Tiago Ulisses.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 4.486/2013

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.486/2013, de autoria do deputado Dilzon Melo, que declara de

utilidade pública a Associação Cultural, Artística, Produção de Radiodifusão do Bairro

Cidade Nova - Acular -, 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 4.486/2013

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  Cultural,  Artística  e  Produção  de

Radiodifusão do Bairro Cidade Nova, com sede no Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1°  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  Cultural,  Artística  e

Produção de Radiodifusão do Bairro Cidade Nova, com sede no Município de Belo

Horizonte.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 27 de novembro de 2013.

Doutor Wilson Batista, presidente - Gilberto Abramo, relator - Tiago Ulisses.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 4.492/2013

Comissão de Redação

O Projeto de Lei  n° 4.492/2013,  de autoria  do deputado Fabiano Tolentino,  que

declara  de  utilidade  Pública  a  Associação  dos  Moradores  do  Bairro  Lava-Pés  e

Medalha Milagrosa, com sede no Município de Bambuí, foi aprovado em turno único,

na forma original.

Vem agora o projeto a esta comissão a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está
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de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 4.492/2013

Declara de utilidade Pública a Associação dos Moradores dos Bairros de Lava-Pés

e Medalha Milagrosa, com sede no Município de Bambuí.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1°  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Moradores  dos

Bairros de Lava-Pés e Medalha Milagrosa, com sede no Município de Bambuí.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 27 de novembro de 2013.

Doutor Wilson Batista, presidente - Gilberto Abramo, relator - Tiago Ulisses.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 4.498/2013

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.498/2013, de autoria do deputado Dinis Pinheiro, que declara

de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Pequenos  Produtores  Rurais  da  Barra  do

Capucho, com sede no Município de Aricanduva, foi  aprovado em turno único, na

forma original.

Vem agora o projeto a esta comissão a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 4.498/2013

Declara  de  utilidade pública  a  Associação dos  Pequenos  Produtores  Rurais  da

Barra do Capucho, com sede no Município de Aricanduva.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores

Rurais da Barra do Capucho, com sede no Município de Aricanduva.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 27 de novembro de 2013.

Doutor Wilson Batista, presidente - Gilberto Abramo, relator - Tiago Ulisses.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 4.513/2013

Comissão de Redação

O Projeto de Lei  n° 4.513/2013,  de autoria  do deputado  Neilando Pimenta,  que

declara de utilidade pública a Associação Desportiva Divisa Máster,  com sede no

Município de Divisa 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 4.513/2013

Declara de utilidade pública a Associação Desportiva Divisa Máster, com sede no

Município de Divisa Alegre.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação Desportiva Divisa Máster,

com sede no Município de Divisa Alegre.

Artigo 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 27 de novembro de 2013.

Doutor Wilson Batista, presidente - Gilberto Abramo, relator - Tiago Ulisses.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE

- O presidente despachou, em 26/11/2013, as seguintes comunicações:

Do deputado Bosco em que notifica o falecimento da Sra. Aramita Barcelos Dutra,

ocorrido em 5/11/2013, em Araxá. (- Ciente. Oficie-se.)

Do  deputado  Bosco  em  que  notifica  o  falecimento  do  Sr.  Álvaro  Patrocínio  de

Moraes, ocorrido em 11/11/2013, em Santa Juliana. (- Ciente. Oficie-se.)

Do deputado Sávio Souza Cruz em que notifica o falecimento da Sra. Maria Clara

Gonçalves de Freitas, ocorrido em 15/11/2013, em Curvelo. (- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 29 DE NOVEMBRO DE 2013

ATAS

ATA DA 88ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 27/11/2013

Presidência dos Deputados Dinis Pinheiro, Hely Tarqüínio, Dilzon Melo, Gustavo

Corrêa e Luiz Humberto Carneiro

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase (Expediente): Ata; discurso

do deputado Rogério Correia;  aprovação -  Correspondência:  Mensagens nºs  576,

577, 578, 579 e 580/2013 (encaminhando os Projetos de Lei nºs 4.738 e 4.739/2013,

substitutivo  ao  Projeto  de  Lei  nº  4.180/2013,  o  Projeto  de  Lei  nº  4.740/2013  e

emendas  ao  Projeto  de  Lei  Complementar  nº  53/2013,  respectivamente),  do

governador  do Estado -  Ofícios  -  2ª  Fase (Grande Expediente):  Apresentação de

Proposições: Projetos de Lei nºs 4.741 a 4.744/2013 - Requerimentos nºs 6.483 a

6.498/2013  -  Comunicações:  Comunicações  das  Comissões  de  Esporte,  de

Administração Pública, de Direitos Humanos e de Saúde e do deputado Sávio Souza

Cruz  -  Questões  de  ordem;  chamada  para  recomposição  do  número  regimental;

existência de quórum para a continuação dos trabalhos - Oradores Inscritos: Discurso

do deputado Adalclever Lopes; questão de ordem; chamada para recomposição do

número regimental; existência de quórum para a continuação dos trabalhos; discurso

do deputado Elismar Prado; questão de ordem; discurso do deputado Bosco; questão

de  ordem;  chamada  para  a  recomposição  do  número  regimental;  existência  de

quórum  para  a  continuação  dos  trabalhos  -  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia):  1ª  Fase:

Abertura de Inscrições - Comunicação da Presidência - Leitura de Comunicações -

Questões  de  ordem;  suspensão  e  reabertura  da  reunião  -  2ª  Fase:  Discussão  e

Votação de Proposições: Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei Complementar nº

54/2013; requerimento do deputado Gilberto Abramo; discursos dos deputados Cabo

Júlio,  Gilberto  Abramo e  Vanderlei  Miranda;  questão  de  ordem;  chamada  para  a

recomposição do número regimental; existência de quórum para a continuação dos

trabalhos;  discursos  dos  deputados  Carlos  Henrique,  Elismar  Prado  e  Sargento

Rodrigues;  questão  de  ordem;  discurso  do  deputado  Paulo  Lamac;  questão  de
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ordem; chamada para a recomposição do número regimental; existência de quórum

para a continuação dos trabalhos; registro de presença; discursos do deputado André

Quintão  e  da  deputada  Maria  Tereza  Lara;  prorrogação da reunião;  questões  de

ordem; discurso do deputado Almir Paraca; questão de ordem; discurso do deputado

Lafayette de Andrada; questões de ordem; discursos dos deputados Tadeu Martins

Leite,  Rogério  Correia,  Durval  Ângelo  e  Adalclever  Lopes;  questões  de  ordem;

votação  do  requerimento;  aprovação;  verificação  de  votação;  ratificação  da

aprovação; declaração de voto; questão de ordem; declaração de voto; questão de

ordem - Encerramento - Ordem do dia.

Comparecimento

- Comparecem os deputados e as deputadas:

Dinis Pinheiro -  Ivair Nogueira -  Hely Tarqüínio - Dilzon Melo - Neider Moreira -

Alencar da Silveira Jr. - Adalclever Lopes - Almir Paraca - Ana Maria Resende - André

Quintão  -  Anselmo  José  Domingos  -  Antônio  Carlos  Arantes  -  Antônio  Genaro  -

Antonio Lerin  -  Arlen  Santiago -  Bonifácio  Mourão -  Bosco -  Cabo  Júlio  -  Carlos

Henrique - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Celinho do Sinttrocel - Célio Moreira -

Dalmo Ribeiro Silva - Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir - Durval Ângelo - Elismar

Prado - Fabiano Tolentino - Fábio Cherem - Fred Costa - Gilberto Abramo - Glaycon

Franco - Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares - Hélio Gomes - Inácio Franco - Jayro

Lessa - João Leite - João Vítor Xavier - Juarez Távora - Juninho Araújo - Lafayette de

Andrada - Leonardo Moreira - Leonídio Bouças - Liza Prado - Luiz Henrique - Luiz

Humberto Carneiro -  Luzia Ferreira -  Maria Tereza Lara -  Mário Henrique Caixa -

Marques  Abreu  -  Neilando  Pimenta  -  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 - Tony Carlos - Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda - Zé

Maia.

Abertura

O presidente (deputado Dinis Pinheiro) - Às 14h1min, a lista de comparecimento

registra a existência de número regimental. Declaro aberta a reunião. Sob a proteção

de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra,
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o 2º-secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior.

1ª Parte

1ª Fase (Expediente)

Ata

- O deputado Alencar da Silveira Jr., 3º-secretário,  nas funções de 2º-secretário,

procede à leitura da ata da reunião anterior.

O presidente (deputado Hely Tarqüínio) - Em discussão, a ata. Com a palavra, para

discuti-la, o deputado Rogério Correia.

O deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, tentei prestar atenção na leitura da

ata, mas há muito tempo não via uma ata tão mal lida. Realmente, há muito tempo

não via uma ata tão mal lida, não consegui compreender a totalidade, fiz um esforço

enorme, mas realmente a leitura da ata foi muito interrompida. Parecia que às vezes

o deputado estava com alguma gagueira, às vezes deficiência no ato da leitura, talvez

por falta de óculos - nós vamos ficando mais velhos, mas o deputado Alencar da

Silveira Jr. é jovem ainda. Eu, por exemplo, preciso usar óculos. Mas o fato é que a

leitura ficou prejudicada. Mas, mesmo assim, seria de bom alvitre que o deputado

relesse a ata. Vou fazer um pedido de alteração na ata, se V. Exa. me permite.

O secretário - A ata especificamente apresentava apenas pedido de verificação de

quórum e recomposição de quórum da manhã inteira. V. Exa. pedia recomposição de

quórum, e foi o que li agora.

O deputado Rogério  Correia  -  Esta  era  uma das observações que  iria  fazer:  a

pobreza da ata em retratar o espírito do debate da parte da manhã. Além da leitura ter

sido feita de forma truncada.

O secretário - Os assuntos também não foram colocados.

O deputado Rogério Correia - Exatamente. E se omitiram dois assuntos principais,

que gostaria que constassem na ata. O primeiro assunto é a ausência do projeto de

lei que concede o reajuste “mixuruca” de 5% para as professoras do Estado de Minas

Gerais no seu subsídio. O próprio governo reconhece, ao enviar o projeto, que não

existe piso salarial das professoras. Tanto que a ementa do projeto é o reajuste ao

subsídio  das  professoras.  Na  ata  novamente  não  consta  que  nós  cobramos  do

presidente da Casa a ausência do projeto de lei das professoras. Há uma promessa
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do governador Anastasia de que as professoras receberiam um aumento de 5% a

partir de outubro, mas só o receberão em janeiro, e olhe lá... Agora, a preferência da

Mesa e do presidente foi retirar esse projeto, a mando do governo - porque aqui se

faz tudo a mando do governo -, da pauta dos professores, colocando a extinção do

fundo de previdência. Esse é o segundo aspecto que não consta na ata. Passamos a

manhã inteira fazendo obstrução para pedir que não se votasse o fim da previdência

dos servidores públicos. E isso não consta na ata. Ora, qual é o objetivo do governo,

de querer, a todo o custo, colocar esse projeto em primeiro lugar e, ao fazer isso,

retirar o recurso do fundo de previdência? Essa foi a pergunta feita durante toda a

manhã. O Estado de Minas Gerais está falido e quebrado. Já é sabido, em Minas

Gerais,  que  Aécio  quebrou  Minas  com  seu  maldito  choque  de  gestão.  Agora,

precisam surrupiar os 11% do dinheiro do servidor  público,  que vêm descontados

sagradamente em seu contracheque,  mensalmente,  a fim de tapar  os  buracos da

falência do Estado, pagando a quem de interesse do governo. Ele faz isso retirando o

recurso do servidor público. Discutimos essa questão durante a manhã inteira. Vários

deputados  se  revezaram  na  tribuna  da  Assembleia,  na  presença  dos  servidores

públicos, para dizer: “o governo está roubando nosso fundo de previdência, e nosso

fundo deverá ser pago com o caixa do governo, quando houver recurso. Quando não

houver  esse recurso,  ficaremos sem aposentadoria ou  o caixa do Estado terá de

aportar um recurso maior que o aportado hoje, que já é grande para a previdência.

Ou seja,  estão quebrando o fundo da previdência do  servidor  público.  Esse foi  o

assunto da  manhã inteira.  Observei  a  leitura  da  ata,  e esta  não faz referência  a

professor, a servidor público, a reajuste nem ao roubo do Funpemg. Essa ata está

parecendo o discurso do senador Aécio Neves no Senado. Nela não consta a palavra

“povo”. “Povo” é uma palavra que não existe para os tucanos. Ela já não existia na

boca do senador que quebrou Minas, e parece que aqui, na Assembleia Legislativa,

“povo” é uma palavra apenas para se pedir voto na época da eleição. Mas, na hora

de respeitar o povo e ver, por exemplo, que o servidor público é povo, isso não é feito.

O servidor público nem sequer tem o direito de manter o dinheiro dele na previvência.

Isso não consta na ata. Então, peço ao Sr. Presidente que faça constar esses dois

assuntos na ata dos trabalhos. Obrigado.
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O presidente - Não havendo retificação a ser feita, dou a ata por aprovada.

Correspondência

- O deputado Dilzon Melo, 1º-secretário, lê a seguinte correspondência:

“MENSAGEM Nº 576/2013*

Belo Horizonte, 19 de novembro de 2013.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Encaminho a Vossa Excelência, para exame dessa egrégia Assembleia Legislativa,

projeto de lei  que autoriza o Poder Executivo a prestar contragarantia à União, de

modo a viabilizar, por parte desta, a prestação de garantias na operação de crédito a

ser celebrada entre a Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG - e

a agência oficial alemã Kreditanstalt für Wiederaufbau - KfW - até o valor equivalente

a € 30.000.000,00 (trinta milhões de euros).

Consoante  exposição  de  motivos  encaminhada  pela  Secretaria  de  Estado  de

Fazenda  -  SEF,  a  que  faço  anexar  a  esta  mensagem,  a  medida  possibilitará  a

obtenção de recursos financeiros pela COPASA MG junto à agência oficial alemã, que

serão  utilizados  na  execução  de  atividades  e  projetos  voltados  à  atualização

tecnológica de sistemas de tratamento de esgoto e do aproveitamento energético do

biogás.

A contragarantia de que trata o projeto de lei compreenderá os direitos e créditos

relativos a cotas ou parcelas da participação do Estado na arrecadação da União, na

forma do disposto na alínea “a” do inciso I e no inciso II do art. 159 da Constituição da

República  Federativa  do  Brasil,  e  compreenderá  também as  receitas  próprias  do

Estado a que se referem os arts. 155 e 157, nos termos do § 4º do art. 167, ambos da

mesma Constituição.

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/Justificativa

Ref.: Contragarantia à União, para obter as garantias na operação de crédito a ser

celebrada entre a Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA e o banco
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alemão Kreditanstalt für Wiederaufbau - KFW.

Assunto: Anteprojeto de Lei autoriza o Poder Executivo a prestar contragarantia à

União em operação de crédito junto ao banco Kreditanstalt für Wiederaufbau - KFW e

dá outras providências.

A finalidade do Projeto de Lei ora encaminhado é propiciar a autorização legislativa

para que o Poder Executivo possa prestar contragarantias à União em operação de

crédito  com  o  banco  alemão  Kreditanstalt  für  Wiederaufbau  -  KFW,  até  o  valor

equivalente  a  €30.000.000,00  (trinta  milhões  de  euros),  a  serem  aplicados  na

atualização de tecnologia de sistemas de tratamento de esgoto e do aproveitamento

energético do biogás.

O Programa visa,  também,  através  de um conjunto  de  ações,  contribuir  com a

preservação do meio ambiente e na proteção climática global através de utilização de

biogás  mediante  novos  conceitos  e  tecnologias  nos  processos  de  tratamento  de

esgoto  sanitário.  Contribuirá,  ainda,  para  a  meta  de  redução  de  gases  de  efeito

estufa, definidas pelo Governo Federal na lei que estabelece a política nacional sobre

mudança do clima (Lei n° 12.187/2009), bem como, contribuirá com os objetivos do

PNE 2030 e do Plano Nacional de Eficiência Energética (PNEf).

A título de contragarantia à União, o projeto prevê a vinculação, pelo Estado, de sua

cota da repartição constitucional das receitas tributárias estabelecidas nos arts. 157 e

159 da Constituição da República, complementada pela vinculação de suas receitas

próprias, estabelecidas no art 155 da Carta Magna. Trata-se, pois, de uma exceção

ao princípio orçamentário da não-afetação da receita de impostos, com amparo no

art. 47 da Resolução 43 do Senado Federal, que permite a vinculação de receitas

próprias geradas pelos impostos a que se referem os arts. 155, e dos recursos de que

tratam os arts. 157 e 159, I, “a” e  II,  da Constituição Federal, para a prestação de

garantia ou contragarantia à União e suas autarquias e fundações.

Finalmente, a proposta de contratação submetida a Casa Legislativa não encontra

óbice  do  ponto  de  vista  da  Lei  de  Responsabilidade  Fiscal  -  Lei  Complementar

Federal 101/2000.

Belo Horizonte, 9 de outubro de 2013.

Magno Simões de Brito, Diretor da Diretoria Central de Gestão da Dívida Pública -
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Andresa Linhares de Oliveira, Diretora da Superintendência Central de Ativos e da

Dívida  Pública,  em  exercício  -  Eduardo  Antônio  Codo  Santos,  Subsecretário  do

Tesouro Estadual.

PROJETO DE LEI Nº 4.738/2013

Autoriza  o  Poder  Executivo  a  prestar  contragarantia  à  União  em  operação  de

crédito com a agência oficial alemã Kreditanstalt für Wiederaufbau - KfW e dá outras

providências.

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a prestar contragarantia à União para

operação de crédito a ser celebrada entre a Companhia de Saneamento de Minas

Gerais - COPASA MG - e a agência oficial alemã Kreditanstalt  für Wiederaufbau -

KfW, até o valor equivalente a €30.000.000,00 (trinta milhões de euros).

§ 1º - A taxa de juros, os prazos, as comissões e demais encargos da operação de

crédito  a  que  refere  o  caput serão  os  vigentes  na  época  da  contratação  do

empréstimo que forem admitidos pelo  Banco Central  do  Brasil  para  o  registro  de

operações da espécie, obedecidas as demais prescrições legais.

§ 2º - Os recursos da referida operação de crédito a que se refere o  caput serão

aplicados  na  execução  de  atividades  e  projetos  voltados  para  a  atualização

tecnológica de sistemas de tratamento de esgoto e do aproveitamento energético do

biogás.

Art.  2º  -  A operação  de  crédito  a  que  se  refere  o  art.  1º  será  garantida  pela

República Federativa do Brasil.

Art. 3º - A contragarantia de que trata o art. 1º compreende:

I - direitos e créditos relativos a cotas ou parcelas da participação do Estado na

arrecadação da União, na forma do disposto na alínea “a” do inciso I e no inciso II do

art. 159 da Constituição da República;

II - receitas próprias do Estado, a que se referem os arts. 155 e 157, nos termos do

§ 4º do art. 167 da Constituição da República.

Art. 4º - Para a concessão da contragarantia a que se refere o art. 1º, a Secretaria

de Estado de Fazenda celebrará contrato de contragarantia com a COPASA MG, nos

termos do inciso I do art. 18 da Resolução nº 43, de 2001, do Senado Federal.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.”
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- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira

para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 577/2013*

Belo Horizonte, 26 de novembro de 2013.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Encaminho  a  Vossa  Excelência,  para  que  seja  submetido  à  apreciação  dessa

egrégia Assembleia, projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município

de Dom Cavati o imóvel que especifica.

Informo que o imóvel em questão passou a integrar o patrimônio do Estado a título

de doação por parte de particulares.

Saliento  que  a  presente  doação  visa  a  atender  demanda  municipal  para  a

construção de uma creche do Projeto Proinfância Tipo C, integrante do Programa

Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação

Infantil - Proinfância.

Na  oportunidade,  esclareço  que  o  imóvel  encontra-se  desafetado  por  parte  do

Estado  e  que  inexiste  interesse  em  sua  utilização  direta,  o  que  enseja  a  sua

disponibilidade para os objetivos citados.

São essas, Senhor Presidente, as razões que me levam a propor o presente projeto

de lei.

Reitero a Vossa Excelência considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI Nº 4.739/2013

Autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Dom  Cavati  o  imóvel  que

especifica.

Art.  1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Dom Cavati

imóvel  constituído  de  terreno  com  área  de  5.000,00m²,  situada  à  Rua  Maria  de

Andrade, nº 117, Bairro São Paulo, no Município de Dom Cavati, registrado sob o nº

R-1-2.292, a Fls. 200, Livro 2-G, no Cartório do Registro de Imóveis da Comarca de

Inhapim.

Parágrafo  único  -  O  imóvel  descrito  no  caput destina-se  a  construção  de  uma
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creche do projeto Proinfância Tipo C.

Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o

prazo de cinco anos contados da data da lavratura da escritura pública de doação,

não lhe tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1º.

Art. 3º - A autorização de que trata esta lei tornar-se-á sem efeito se, findo o prazo

estabelecido no art. 2º, o Município de Dom Cavati não houver procedido ao registro

do imóvel.

Art.  4º - O Município de Dom Cavati à Secretaria de Estado de Planejamento e

Gestão documento que comprove a destinação do imóvel prevista no parágrafo único

do art 1º.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.”

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira

para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 578/2013*

Belo Horizonte, 26 de novembro de 2013.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Em aditamento à Mensagem nº 464, de 10 de junho de 2013, pela qual encaminhei,

a essa Assembleia, o Projeto de lei que recebeu o nº 4.180, de 2013, venho solicitar a

Vossa Excelência que nele sejam procedidas as modificações constantes do Anexo

que integra esta Mensagem.

A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, por meio de ofício, encaminhou

propostas de alterações ao Projeto em exame com o fito de aprimorar sua coerência

e redação, bem como incluir outros programas sociais, garantindo, por consequência,

a continuidade da execução de ações sociais já em andamento no Estado.

Ressalta-se  que  todos  os  programas  governamentais,  que  contêm  ações  de

natureza  social  e  mencionados  no  Anexo,  integram  o  Plano  Plurianual  de  Ação

Governamental - PPAG vigente.

Em relação à Exposição de Motivos encaminhada pela Mensagem nº 464, de 2013,

permanecem  inalterados  os  objetivos  gerais  e  as  justificativas  dos  respectivos

programas.
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São  essas,  Senhor  Presidente,  as  razões  que  me  levam  a  propor  o  presente

substitutivo ao projeto de lei anteriormente encaminhado.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

PROJETO DE LEI Nº 4.180/2013

Art. 1º O art. 1º da Lei nº 18.692, de 30 de dezembro de 2009, passa a vigorar

acrescido do seguinte § 4º:

“Art. 1º - (...)

§ 4º - O Anexo desta lei inclui programas que desenvolvam ação governamental, de

natureza social, realizada em conformidade com os objetivos previstos no art. 2º.

Art. 2º - O art. 9º da Lei nº 18.692, de 2009, fica acrescido do seguinte parágrafo

único:

Art. 9º - (...)

Parágrafo único - A continuidade do programa social previsto em mais de um Plano

Plurianual  de  Ação Governamental  -  PPAG, ainda que com denominação distinta,

prorroga a sua regulamentação, ressalvadas a previsão em contrário e as alterações

regulamentares.

Art. 2º - O Anexo da Lei nº 18.692, de 2009, passa a vigorar na forma do Anexo

desta lei.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

“ANEXO

TRANSFERÊNCIAS SUJEITAS AOS CRITÉRIOS UNIFORMIZADOS

(a que se refere o art. 1º da lei nº , de de de )

I - no programa social Ações de Defesa Civil nos Municípios Mineiros, cujo objetivo

é assistir aos Municípios com ações de redução dos impactos dos desastres, tanto no

aspecto  preventivo  quanto  na  preparação  para  emergências,  respostas  e

reconstrução:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

suprimento  de  água  potável,  provisão  de  alimentos,  suprimento  de  material  de

estacionamento, distribuição de colchões, cobertores, roupas de cama, material de
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limpeza e higienização, entre outros com intuito de dar uma resposta efetiva para as

comunidades vitimadas por desastres;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: Município atingido por desastre e

que atenda aos requisitos exigidos pela legislação pertinente;

II  -  no  programa  social  Copa  do  Mundo  2014,  cujo  objetivo  é  organizar  com

excelência os eventos Fédération Internationale de Football Association - FIFA, Copa

das Confederações 2013 e Copa do Mundo 2014, bem como prover a infraestrutura

para esses eventos, de forma a deixar um legado para Minas Gerais, orientando-se

por  padrões  internacionais  de  qualidade  e  por  princípios  de  sustentabilidade

socioambiental:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

ações de capacitação de cidadãos, por meio de cursos contratados pelo Estado e

disponibilizados gratuitamente, com a aquisição e transferência de uniformes, além

de materiais para os cursos;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: alunos aprovados na seleção e

com frequência regular;

III - no programa social Minas Mundo, cujos objetivos são o de projetar a imagem

de um Estado competitivo e institucionalmente estável,  garantindo credibilidade no

âmbito internacional  e proporcionando a cooperação internacional;  fomentar ações

internacionais em todas as esferas da Administração Pública Estadual, promovendo e

supervisionando o relacionamento de órgãos e unidades com instituições e governos

estrangeiros e fomentando a cultura da cooperação internacional; criar ambiente para

promover  o diálogo entre o governo e a sociedade civil  no tocante à cooperação

internacional do Estado de Minas Gerais:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de diárias para hospedagem e alimentação; compra de passagens e seguros

de viagens; cursos de capacitação; orientação técnica; material didático, de escritório

e de divulgação, gráfico e impresso; outros bens, valores ou benefícios inerentes à

execução do programa;

b)  destinatários  dos  bens,  valores  ou  benefícios:  ser  aprovado  em  processo

seletivo, conforme os termos do edital;
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IV - no programa social Cultivar, Nutrir e Educar, cujo objetivo é garantir o direito

humano  à  alimentação  saudável,  adequada  e  solidária,  contemplando  o  binômio

educação-alimentação para os alunos das escolas públicas estaduais de educação

básica, potencializando a alimentação escolar,  fortalecendo a agricultura familiar  e

promovendo a educação alimentar e nutricional, observada a Lei Federal nº 11.947,

de 16 de junho de 2009:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

habilitação  sanitária  das  cantinas  e  agroindústrias;  promoção  de  ações  de

capacitação;  repasse  de  recursos  financeiros  aos  Municípios  para  aquisição  de

diversos  itens  e  equipamentos  para  a  estruturação  e  modernização  da  vigilância

sanitária,  conforme  lista  positiva  definida  previamente;  monitoramento  do  estado

nutricional dos alunos da rede pública de ensino por meio do acompanhamento da

chamada nutricional realizada nas escolas dos Municípios priorizados para efetivação

do registro dos dados coletados no Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional -

Sisvan; repasse de sementes, grãos, rações, mudas, adubos, fertilizantes, matrizes

de  animais  e  outros  insumos  diretamente  relacionados  à  produção  agropecuária;

cursos  de  capacitação,  diagnóstico,  pesquisa,  treinamento,  orientação  técnica,

consultoria e assessoria técnica ao público beneficiário; material didático, de escritório

e  de  divulgação,  gráfico  e  impresso;  cessão  de  materiais  e  equipamentos  para

produção, processamento e comercialização agropecuária e agroindustrial; veículos;

obras  e  materiais  de  construção;  realização  de  eventos  com  fornecimento  de

hospedagem,  alimentação  e  diárias;  prestação  de  serviços  de  tecnologia  de

informação;  análises  laboratoriais;  fomento  à  produção  de  alimentos  saudáveis,

adequados e solidários, provenientes da agricultura familiar para o abastecimento da

rede pública estadual  de ensino;  atendimento parcial  às necessidades nutricionais

dos alunos, de acordo com o tempo de permanência na escola; promoção de hábitos

alimentares  saudáveis;  identificação  de  distúrbios  nutricionais  e  encaminhamento

para  atenção  básica;  promoção  de  ações  educativas  em  vigilância  sanitária  de

alimentos; outros bens, valores ou benefícios inerentes à execução do programa;

b)  destinatários  dos  bens,  valores  ou  benefícios:  Municípios  selecionados  pelo

programa Cultivar, Nutrir  e Educar; agricultores familiares, conforme Lei Federal nº
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11.326, de 24 de julho de 2006, povos e comunidades tradicionais, de acordo com

Decreto Federal nº 6.040, de 7 de fevereiro de 2007, estabelecimentos agroindustriais

rurais de pequenos portes, conforme definido na Lei nº 19.476, de 11 de janeiro de

2011,  e  Decreto  nº  45.821,  de  19  de  dezembro  de  2011,  e  cooperativas  e/ou

associações  da  agricultura  familiar;  alunos  das  escolas  públicas  estaduais  da

educação básica, seus familiares, profissionais da saúde, da educação e agricultores

familiares;

V - no programa social Sustentabilidade e Infraestrutura no Campo, cujo objetivo é

ampliar  a  inserção  da  produção  agropecuária  mineira  nos  mercados  nacional  e

internacional com ações de agregação de valor aos produtos:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse  de  valores,  sementes,  grãos,  mudas,  adubos,  fertilizantes,  matrizes  de

animais e outros insumos diretamente relacionados à produção agropecuária; cursos

de  capacitação,  elaboração  de  diagnóstico,  realização  de  pesquisa,  treinamento,

orientação técnica, consultoria e assessoria técnica ao público beneficiário; material

didático,  de escritório  e de  divulgação,  gráfico e impresso;  cessão de materiais  e

equipamentos  para  produção,  irrigação,  processamento  e  comercialização

agropecuária e agroindustrial; veículos; obras e materiais de construção; recuperação

de matas e nascentes;  realização de eventos  com fornecimento  de  hospedagem,

alimentação e diárias; prestação de serviços de tecnologia de informação; análises

laboratoriais; outros bens, valores ou benefícios inerentes à execução do programa;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: agricultores familiares, produtores

rurais,  instituições  de  direito  público  e  de  direito  privado  voltadas  para  o

desenvolvimento do agronegócio, instituições de pesquisa e assistência técnica que

visem ao desenvolvimento do agronegócio, pesquisadores, técnicos da assistência

técnica  e  extensão  rural,  sindicatos,  cooperativas  e  associações  ligadas  ao  meio

rural;

VI - no programa social Desenvolvimento do Agronegócio Mineiro, cujos objetivos

são  formular,  implementar  e  coordenar  as  políticas  públicas  voltadas  ao

desenvolvimento do agronegócio mineiro, viabilizando o acesso dos produtores rurais

às informações, tecnologias, assistência técnica, sanidade animal e vegetal:
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a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse  de  valores,  sementes,  grãos,  mudas,  adubos,  fertilizantes,  matrizes  de

animais e outros insumos diretamente relacionados à produção agropecuária; cursos

de capacitação, diagnóstico, pesquisa, treinamento, orientação técnica, consultoria e

assessoria  técnica  ao  público  beneficiário;  material  didático,  de  escritório  e  de

divulgação, gráfico e impresso; cessão de materiais e equipamentos para produção,

processamento e comercialização agropecuária  e  agroindustrial;  veículos;  obras e

materiais de construção; recuperação de matas e nascentes; realização de eventos

com fornecimento de hospedagem, alimentação e diárias; prestação de serviços de

tecnologia de informação; análises laboratoriais; outros bens, valores ou benefícios

inerentes à execução do programa;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: agricultores familiares, produtores

rurais,  instituições  de  direito  público  e  de  direito  privado  voltadas  para  o

desenvolvimento do agronegócio, instituições de pesquisa e assistência técnica que

visem ao desenvolvimento do agronegócio, pesquisadores, técnicos da assistência

técnica  e  extensão  rural,  produtores  interessados  em  promover  seus  produtos  e

serviços em eventos, sindicatos, cooperativas e associações ligadas ao meio rural;

VII  -  no  programa  social  Viabilização  da  Infraestrutura  e  Logística  Rural,  cujo

objetivo  é  dotar  o  meio  rural  de  infraestrutura  e  logística  mínimas  capazes  de

proporcionarem o seu desenvolvimento socioeconômico e ambiental para atender às

demandas de mercado e da sociedade:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse  de  valores;  entrega  de  diagnóstico,  realização  de  pesquisa,  orientação

técnica,  consultoria;  material  didático,  de  escritório  e  de  divulgação;  cessão  de

materiais e equipamentos; veículos; obras e materiais de construção; hospedagem,

alimentação e  diárias;  prestação de serviços  de  tecnologia  de  informação;  outros

bens, valores ou benefícios inerentes à execução do programa;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: áreas públicas ou privadas que

necessitam  de  terraceamento,  bacia  de  captação  de  águas  de  enxurradas,

adequação de estradas e cercas para nascentes e margens de rios;

VIII - no programa social Desenvolvimento Sustentável da Agricultura Familiar, cujos
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objetivos  são  formular,  implementar,  e  coordenar  políticas  públicas  para  o

desenvolvimento sustentável da agricultura familiar do Estado de Minas Gerais, por

meio de apoio a ações que viabilizem a organização e a estruturação da produção e

da comercialização, bem como propiciar a participação da sociedade civil organizada

nos processos decisórios das políticas públicas:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores; sementes; grãos; rações; mudas; adubos; fertilizantes, matrizes

de  animais  e  outros  insumos  diretamente  relacionados  à  produção  agropecuária;

cursos  de  capacitação,  diagnóstico,  pesquisa,  treinamento,  orientação  técnica,

consultoria e assessoria técnica ao público beneficiário; material didático, de escritório

e  de  divulgação,  gráfico  e  impresso;  cessão  de  materiais  e  equipamentos  para

produção, processamento e comercialização agropecuária e agroindustrial; veículos;

obras  e  materiais  de  construção;  realização  de  eventos  com  fornecimento  de

hospedagem,  alimentação  e  diárias;  prestação  de  serviços  de  tecnologia  de

informação;  análises  laboratoriais;  outros  bens,  valores  ou  benefícios  inerentes  à

execução do programa;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: agricultores familiares, conforme

Lei Federal nº 11.326, de 2006, povos e comunidades tradicionais, de acordo com

Decreto  Federal  nº  6.040,  de  2007,  e  estabelecimentos  agroindustriais  rurais  de

pequenos portes, conforme definido na Lei nº 19.476, de 2011, e Decreto nº 45.821,

de 2011, e cooperativas e/ou associações da agricultura familiar;

IX - no programa social Minas Sem Fome, cujos objetivos são estimular a produção

de alimentos,  agregação  de  valor  e  geração de renda pela  venda do excedente,

visando  à  melhoria  de  suas  condições  de  segurança  alimentar  e  nutricional  dos

agricultores familiares, sob a gestão e controle social dos Conselhos Municipais de

Desenvolvimento Comunitário - CMDRS:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

fornecimento de insumos produtivos, apoio a investimentos de agregação de valor,

apoio a projetos de infraestrutura e capacitação de agricultores e jovens;

b)  destinatários  dos  bens,  valores  ou  benefícios:  famílias  em  condições  de

vulnerabilidade  social,  principalmente  no  meio  rural,  agricultores,  pequenos
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produtores  rurais,  indígenas,  associações  de  agricultores  familiares,  população

interessada na implantação de lavouras e pomares, população carente atendida por

instituições  em  todo  o  Estado,  como  creches,  escolas,  entidades  filantrópicas  e

pessoas jurídicas de direito público e privado voltadas aos objetivos do programa;

X -  no programa social  Assistência Técnica e Extensão Rural para a Agricultura

Familiar, cujos objetivos são viabilizar e facilitar o acesso dos agricultores familiares

aos  instrumentos  e  meios  de  apoio  a  produção,  transformação  e  distribuição  de

produtos  agropecuários,  nas áreas de metodologia e capacitação técnica;  gestão;

implementação e planos, programas, projetos e captação de recursos:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores; construção e cessão de uso de imóveis para o desenvolvimento

de atividades de extensão rural,  como centro de comercialização para o agricultor

familiar, centro de qualidade do queijo para agricultor familiar e centro de capacitação

da  agricultura  familiar;  curso  de  capacitação  profissional,  lanches,  refeições;

transporte e outras despesas a ele inerentes, além de materiais didáticos; insumos

para  o  desenvolvimento  da  atividade  rural,  como  ferramentas,  equipamentos,

aquisição e cessão em regime de comodato de sistemas de abastecimento de água

compostos de bombas hidráulicas, caixa d'água e tubulação; outros bens, valores ou

benefícios inerentes à execução do programa;

b)  destinatários  dos  bens,  valores  ou  benefícios:  agricultores  rurais  e  suas

entidades representativas cadastrados;

XI - no programa social Assistência Hospitalar e Ambulatorial, cujos objetivos são

prestar assistência em saúde, à comunidade regional, bem como contribuir  para a

formação de pessoal na área de saúde, em nível de graduação e pós-graduação, por

meio do desenvolvimento do ensino, pesquisa e extensão:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse  de  valores;  auxílio  financeiro  para  participação  em  congressos,  fóruns,

seminários,  cursos  e  eventos  científicos;  promoção  de  congressos,  fóruns,

seminários,  cursos de extensão e qualificação,  entre outros eventos científicos na

área de saúde;  publicações científicas  e  intercâmbio;  materiais  para  execução de

projetos  de  ensino,  pesquisa  e  de  extensão;  outros  bens,  valores  ou  benefícios
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inerentes à execução do programa;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: comunidade acadêmica da área de

saúde  -  alunos,  professores  e  servidores;  fundações  que  realizem  atividades  em

parceria com a Universidade Estadual de Montes Claros - Unimontes;

XII - no programa social Supervisão e Expansão do Ensino Superior, cujos objetivos

são monitorar o desempenho do ensino superior, promover o desenvolvimento das

Instituições de Ensino Superior - IES integrantes do Sistema Estadual e promover

políticas de expansão da educação superior com qualidade voltada para a inclusão

social:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

ampliação da oferta de cursos de ensino superior à distância e presencial; criação de

um  banco  de  dados  sobre  ensino  superior;  desenvolvimento  de  instrumentos  de

avaliação do sistema estadual de ensino superior; expansão do número de vagas no

ensino superior no Estado - dez mil vagas; implementação, consolidação e ampliação

da oferta de cursos à distância nas  universidades públicas -  trinta mil  alunos em

Ensino à Distância-Ensino Superior; formação em áreas estratégicas do governo;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: alunos, instituições do sistema de

ensino  superior  do  Estado  -  Universidade  do  Estado  de  Minas  Gerais  -  Uemg,

Universidade Estadual  de Montes Claros - Unimontes, Fundação Helena Antipoff  -

FHA, e Fundação Cultural Campanha da Princesa - FCCP;

XIII  -  no  programa  social  Expansão  do  Ensino  Universitário,  cujo  objetivo  é

promover  ensino  de  qualidade  com  vistas  à  formação  para  atuação  profissional

competente no mercado de trabalho e para intervenção social comprometida com os

valores  de  liberdade,  de  justiça  e  de  solidariedade,  buscando  a  solução  dos

problemas socioeconômicos da região Norte de Minas:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores; concessão de bolsas de iniciação científica e de extensão; auxílio

financeiro para participação em cursos, seminários e eventos científicos; promoção

de congressos, fóruns, seminários, cursos de extensão, entre outros eventos culturais

e  científicos;  publicações  científicas  e  intercâmbio;  concessão  de  premiações  em

dinheiro, troféus e medalhas a vencedores de concursos promovidos pela academia;
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materiais  didáticos,  materiais  para  execução  de  projetos  de  ensino,  pesquisa  e

extensão; alimentação subsidiada à comunidade acadêmica; e outros bens, valores

ou benefícios inerentes à execução do programa;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: comunidade acadêmica - alunos,

professores e servidores, bem como fundações que realizem atividades em parceria

com a Universidade Estadual de Montes Claros - Unimontes;

XIV  -  no  programa  social  Tecnologia  e  Inovação  Rumo  à  Economia  do

Conhecimento, cujo objetivo é potencializar em quantidade e qualidade a criação e

disseminação de conhecimento e de tecnologia em diferentes áreas para transformar

conhecimento em negócios, além de fomentar e articular com os diferentes agentes

empresariais, governamentais, acadêmicos e da sociedade, objetivando promover a

ciência e a tecnologia para o desenvolvimento e a cidadania:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

recursos financeiros; mobiliário; computadores; equipamentos e materiais; cessão de

uso  de  equipamentos  e  computadores;  auxílio  financeiro  para  a  participação  em

eventos  e  para  sua  promoção;  outros  bens,  valores  ou  benefícios  inerentes  à

consecução dos objetivos do programa;

b)  destinatários  dos  bens,  valores  ou  benefícios:  setor  empresarial  mineiro;

universidades  e  outras  instituições  de  ensino  superior,  pesquisadores  do  Estado,

centros de pesquisa e desenvolvimento públicos e privados; comunidade usuária de

inovações tecnológicas e jovens com potencial empreendedor e inovador;

XV -  no  programa social  Arranjos  Produtivos,  Polos  de  Excelência  e  Polos  de

Inovação,  cujos  objetivos  são  ampliar  e  melhorar  a  capacidade  competitiva  dos

arranjos  produtivos  de  elevado  conteúdo  tecnológico  de  forma  autossustentável;

polos de excelência: fortalecer as estruturas geradoras de conhecimento, tecnologias,

formação  de  recursos  humanos  e  prestação de  serviços  visando à  promoção do

desenvolvimento  sustentável  de  setores  estratégicos  nos  quais  o  Estado  possua

tradição, massa crítica e/ou vantagem competitiva; polos de inovação: contribuir com

o desenvolvimento das regiões Norte, Vales do Jequitinhonha e Mucuri através da

formação  e  concentração  de  massa  crítica  territorialmente  localizada,  agregando

valor  à economia regional  -  emprego e renda - e às  políticas públicas através de
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esforço de inovação, ancorado em estruturas de capacitação de recursos humanos e

de pesquisa e desenvolvimento:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

recursos financeiros; mobiliário; computadores; equipamentos e materiais; cessão de

uso de equipamentos e computadores; cessão e construção de unidades prediais;

auxílio  financeiro  para a participação em eventos e  para a  sua promoção;  outros

bens, valores ou benefícios inerentes à consecução dos objetivos do programa;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: pequenos e microempresários que

compõem  o  setor  produtivo  dos  arranjos  produtivos  em  biotecnologia,

biocombustíveis,  eletroeletrônicos,  programas  computacionais  e  dos  polos  de

excelência e inovação; universidades e institutos de ciência e tecnologia envolvidos

na  produção  e  na  transferência  do  conhecimento  para  a  sociedade;  setores

produtivos; sociedade em geral;

XVI - no programa social Incentivo à Inovação Tecnológica, cujo objetivo é conceder

incentivos  à  inovação  tecnológica  no  Estado,  por  meio  de  apoio  financeiro  a

instituições/empresas  cuja  atividade  produtiva  seja  direcionada  para  o

desenvolvimento  de  novos  produtos  ou  processos  com  base  no  conhecimento

científico e tecnológico:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

conceder incentivos à inovação tecnológica no Estado por meio de apoio financeiro;

b)  destinatários  dos  bens,  valores  ou  benefícios:  projetos  de  apoio  financeiro

aprovados pela equipe técnica da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de

Minas Gerais - Fapemig, nos termos da política de aplicação de recursos do Fundo

de Incentivo a Inovação Tecnológica - Fiit;

XVII - no programa social Rede de Formação Profissional Orientada pelo Mercado,

cujo objetivo é ampliar a capacidade local e regional para combater a exclusão social,

gerar trabalho e renda e contribuir para a melhoria do nível de vida da população,

com foco na formação e qualificação profissional, segundo as demandas do mercado:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

disseminação  do  conhecimento;  atualização  tecnológica;  oferta  de  vagas  de

educação à distância no ensino superior, inclusive o tecnólogo e profissionalizantes;
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inclusão  digital;  oportunidade  de  emprego;  inserção  de  novos  e  melhores

profissionais  no  mercado  de trabalho;  requalificação  profissional;  desenvolvimento

regional; oferecer quadro de pessoal qualificado para administrar e ministrar as aulas;

b)  destinatários  dos  bens,  valores  ou  benefícios:  Municípios  ou  entidades  que

ofereçam espaços que propiciem o intercâmbio de informação e a orientação quanto

às políticas de inserção social, originários de projetos e programas governamentais,

entidades representativas, organizações não governamentais e agências de fomento;

XVIII  -  no  programa  social  Formação  e  Capacitação  Cultural  e  Artística,  cujos

objetivos são apoiar, incentivar e realizar ações de formação e desenvolvimento do

público,  qualificação  e  aperfeiçoamento  nas  diversas  áreas  artísticas  e  culturais,

contribuindo  para  o  fortalecimento  e  profissionalização  do  mercado  de  produção

cultural e artística:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores; apostilas e material didático sobre educação patrimonial, cultural

e  artística;  realização  de  oficinas,  conferências,  fóruns,  seminários,  encontros  e

cursos de capacitação e aprimoramento técnico para a formação e a capacitação

profissional;  palestras,  treinamentos,  wokshops oferecidos  em  diversas  áreas

temáticas como planejamento e gestão cultural, cineclubismo, audiovisual, percussão,

patrimônio imaterial,  música e literatura,  cultural  popular,  apresentação,  concertos,

análise e incentivo, patrocínio e execução e prestação de contas de projetos artísticos

e  culturais  provenientes  de  incentivos  fiscais,  prêmios  ou  financiamentos

reembolsáveis e não reembolsáveis, materiais didáticos; materiais escolares; lanches

e refeições; transporte; hospedagem; outros bens, valores ou benefícios inerentes à

execução do programa;

b)  destinatários  dos bens, valores  ou benefícios:  pessoas naturais de  ocupação

variada,  incluindo  artistas,  técnicos  e  demais  trabalhadores,  profissionais  ou

amadores,  atuantes  nos  diversos  segmentos  da  área  artístico-cultural;  jovens,

estudantes e pessoas interessadas em ingressar ou aprimorar sua atuação na área

cultural; pessoas jurídicas de direito público ou privado voltadas para o planejamento,

a gestão e a administração de projetos relacionados aos objetivos dos programas;

XIX  -  no  programa  social  Preservação  do  Patrimônio  Cultural,  cujo  objetivo  é
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garantir  à  sociedade  o  exercício  do  direito  à  identidade  cultural,  promovendo  a

preservação de bens de natureza material e imaterial e a efetiva implantação de uma

política de preservação de bens de valor histórico, artístico, cultural e arquitetônico,

representativos  da  cultura  mineira  em  suas  diversas  manifestações,  contextos  e

épocas:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse  de  valores,  instrumentos  musicais,  cursos  de  aperfeiçoamento  de

instrumentos  e  técnicas  de  regência,  cursos  de  percepção  musical,  curso  de

manutenção  e  reparo  de  instrumentos,  materiais  didáticos,  materiais  escolares,

lanches,  refeições,  transporte,  concessão  de  passagem  aérea,  rodoviária,

hospedagem e outros  itens  necessários  à  realização  e  participação nos  eventos,

uniformes e indumentárias, outros bens e valores ou benefícios inerentes à execução

do programa; recursos e parcerias de âmbito local, estadual, federal, internacional e

privado a fim de permitir ações permanentes de revitalização, resgate, conservação,

restauração e preservação de bens de natureza material e imaterial encontrados em

todos os municípios de Minas Gerais,  bem como, educação patrimonial,  apoio às

manifestações da cultura tradicional, resgate cultural conservação e restauração dos

bens que sofreram impactos em desastres; intervir em bens culturais, como obras de

consolidação estrutural,  conservação e restauração de bens imóveis e móveis,  de

forma  a  manter  sua  integridade  e  valores  culturais;  incentivar  e  orientar  na

preservação do patrimônio cultural pelos Municípios; elaborar projetos arquitetônicos

e complementares,  planilhas  e  projetos  de  elementos  artísticos  em bens culturais

para conservação e restauração de bens móveis e imóveis de forma a manter sua

integridade  e  valores  culturais;  executar  obras;  realizar  pesquisas,  inventários,

registros, tombamentos, fiscalização de bens culturais imateriais e materiais de forma

a  assegurar  sua  preservação;  revitalização  e  preservação  das  manifestações  da

cultura  popular  e  imaterial  de  Minas  Gerais,  considerando as especificidades das

diferentes regiões do Estado, atividades relacionadas à promoção do folclore, cultura

popular e patrimônio imaterial, por meio de relacionamento com grupos, entidades,

conselhos e instituições de direito público e privado;

b)  destinatários  dos  bens,  valores  ou  benefícios:  Municípios;  pessoas  físicas  e
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jurídicas ligadas às manifestações da cultura popular;

XX  -  no  programa  social  Circuitos  Culturais  de  Minas  Gerais,  cujo  objetivo  é

fomentar  a  criação  de  uma  moderna  e  inovadora  rede  integrada  de  produção,

exibição  e  disseminação  cultural  e  artística,  além  de  promover  a  proteção  do

patrimônio cultural de Minas Gerais:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

apoio técnico-financeiro aos municípios para a implantação de equipamentos culturais

como estratégia de integração das políticas de cultura e  fomento  à instalação de

circuitos  culturais  no  interior  do  Estado;  repasse  de  valores;  cessão  de  espaços

culturais;  estabelecimento de parcerias;  doação de materiais excedentes de obras

nos edifícios que compõe os circuitos culturais, como tijolos, esquadrias, ferragens,

vidros, janelas e portas; outros bens, valores ou benefícios inerentes à execução do

programa;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: municípios, sociedade em geral,

turistas, estudantes, pessoas interessadas em arte, conhecimento e entretenimento;

população da mesorregião do Vale do Jequitinhonha, especificamente a população

das microrregiões de Salinas e Itaobim; turistas de procedência estadual, nacional e

internacional;

XXI - no programa social Gestão da Informação Cultural, cujo objetivo é garantir à

sociedade  o  exercício  dos  direitos  culturais,  promovendo  a  gestão  dos  diversos

acervos do sistema estadual de cultura visando preservá-los e promover o acesso

democrático às informações culturais produzidas:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse  de  valores;  materiais,  publicações  técnicas,  cadernos  de  diretrizes  e

informativos  ligados  à  área  museológica,  cultural  e  artística;  doações  de  kits e

acervos  de  livros;  equipamentos  diversos;  mobiliário,  como estantes,  expositores,

mesas,  cadeiras,  circuladores  de  ar,  estações  de  trabalho,  carrinhos  para  livros,

tapetes,  pufes;  microcomputadores,  impressoras,  eletroeletrônicos  em  geral  e

equipamentos  de  informática;  cursos  de  capacitação  e  treinamentos;  materiais

didáticos, materiais escolares; lanches e refeições; transporte; hospedagem; outros

bens, valores ou benefícios inerentes à execução do programa;
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b)  destinatários  dos  bens,  valores  ou  benefícios:  unidades  e  órgãos  da

administração  pública  estadual;  entidades  públicas,  privadas  e  do  terceiro  setor;

usuários dos serviços prestados pelo Sistema Estadual de Cultura; público em geral;

XXII  -  no  programa social  Promoção  e  Difusão  Cultural,  cujo  objetivo  produzir,

promover, veicular e difundir as artes, a cultura e o patrimônio do Estado em diversos

espaços, contribuindo para a formação de público, educação e consumo cultural:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores; cessão de espaços culturais; estabelecimento de parcerias com

instituições sem fins lucrativos para apoiar a produção exibição e formação artística

por meio do apoio à gestão e geração de recursos para a execução de projetos e

programas; criação, publicação e distribuição do jornal Suplemento Literário de Minas

Gerais,  atividades  de  encontro  do  Sistema  Estadual  de  Bibliotecas  Públicas;

encontros  com  a  leitura;  exposições  literárias  e  no  campo  das  artes  visuais;

exposições e espetáculos de artistas convidados e selecionados através de edital;

realização  de  pesquisas  e  recortes  curatoriais  para  a  elaboração  de

conteúdos,veiculação de músicas e programas de interesse cultural  e  informativo;

cursos,  ensaios  abertos,  palestras,  eventos  culturais;  apresentações,  debates,

simpósios,  seminários,  fóruns,  encontros,  conferências,  espetáculos,  shows,

exibições audiovisuais, mostras, visitas técnicas, concertos, festivais, feiras, saraus,

performances,  aulas  experimentais,  residências,  oficinas,  prêmios  e  concursos

artístico-culturais; realização de projetos educativos e de atendimento e informação

ao público;  materiais  didáticos;  materiais  escolares;  lanches,  refeições,  transporte,

hospedagem e outros itens necessários à realização e à participação nos eventos;

outros bens, valores ou benefícios inerentes à execução do programa;

b)  destinatários  dos  bens,  valores  ou  benefícios:  pessoas  naturais  e  pessoas

jurídicas de direito público ou privado voltadas à fruição, execução e à promoção do

programa;

XXIII  -  no  programa social  Minas Mais  Segura,  cujos  objetivos são desenvolver

ações, programas e projetos de prevenção à criminalidade, de forma a contribuir com

a efetiva diminuição da criminalidade e violência em áreas com elevados índices de

criminalidade  e  em  situação  de  risco  social,  estimulando  a  desconstrução  de
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fenômenos  multicausais  e  fatores  de  risco  geradores  de  conflitos,  violências  e

processos de criminalização, a partir da proposição de soluções plurais e fatores de

proteção  integrados  e  adequados  às  especificidades  de  cada área  de  atuação  e

público  atendido,  bem  como  consolidar  a  filosofia  de  policiamento  comunitário,

prevenção ativa e segurança cidadã, viabilizando maior interação entre a sociedade e

o sistema de defesa social:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

aquisição de equipamentos; repasse de valores e bens; cestas básicas; realização e

participação em capacitações e eventos relacionados ao combate da criminalidade,

além dos materiais necessários à sua realização; ações de sensibilização e formação

da  população  em  geral;  pagamento  de  inscrições  para  vagas  de  emprego  e  em

cursos  diversos;  equipamentos  e  materiais  esportivos;  materiais  para  oficinas  de

cultura  diversas,  de  inclusão  produtiva  e  de  enfretamento  do  tráfico  de  pessoas;

premiações  em  atividades  previstas  no  programa;  apoio  a  empreendimentos

econômicos solidários, distribuição de materiais informativos e de campanha para a

população  em  geral;  acolhimento  das  pessoas  em  situação  de  tráfico  e  seus

familiares;  ações  de  busca  ativa  por  possíveis  vítimas  entre  os  grupos  mais

vulneráveis ao tráfico de pessoas;  campanhas locais  preventivas visando informar

sobre  as  ações  relacionadas  ao  combate  à  criminalidade;  além  de  lanches,

transporte,  diárias  entre  outros  itens  necessários  à  capilarização  das  ações  de

combate à criminalidade; realização de cursos de qualificação profissional e provisão

de estrutura a entidades voltadas ao cumprimento de penas e medidas alternativas;

outros  bens,  valores  ou  benefícios  inerentes  à  consecução  dos  objetivos  do

programa;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: jovens de doze a vinte e quatro

anos  residentes  em  áreas  com  altos  índices  de  criminalidade  atendidas  pelo

programa; pessoas naturais e entidades em áreas com altos índices de criminalidade

atendidas  pelo  programa;  pessoas  com  determinação  judicial  de  cumprimento  de

penas e medidas alternativas nos Municípios contemplados pelo programa; egressos

do sistema prisional do Estado; pessoas naturais em situação de tráfico de pessoas e

seus familiares; grupos mais vulneráveis ao tráfico de pessoas; população do Estado;
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turistas  de  procedência  estadual,  nacional  e  internacional;  organizações  não

governamentais  e outras  pessoas jurídicas  de  direito  público  ou  privado voltadas,

direta ou indiretamente, ao enfrentamento ao tráfico de pessoas; instituições sociais

em todo o Estado; Municípios mineiros;

XXIV -  no  programa social  Infraestrutura  de  Defesa Social,  cujos  objetivos  são

prover infraestrutura adequada à execução eficaz das políticas públicas de segurança

por meio da expansão da infraestrutura predial do sistema prisional e socioeducativo

com vistas à melhoria da qualidade do atendimento prestado ao adolescente autor de

ato infracional, ao preso e ao recuperando; e da renovação periódica e distribuição no

espaço territorial da frota das Polícias Civil e Militar, a partir da aquisição de viaturas

adequadas ao trabalho operacional para garantir a eficiência da manutenção da frota:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores para custeio,  cessão de uso de imóveis,  aquisição de bens e

insumos; repasse de recursos financeiros para construção, adequações da instalação

e manutenção de unidades de atendimento socioeducativo, bem como equipamentos

eletroeletrônicos, mobiliário, veículos e demais bens necessários ou úteis para sua

composição;  assessoria  e  consultoria;  encontros,  capacitações  e  cursos

profissionalizantes;  equipamentos  e  materiais  necessários  ao  desenvolvimento  de

trabalhos e à aprendizagem nas oficinas; outros bens, valores ou benefícios inerentes

à execução do programa;

b)  destinatários  dos  bens,  valores  ou  benefícios:  entidades  privadas  sem  fins

lucrativos  cuja  finalidade  seja  a  custódia  de  presos  condenados  pela  justiça;

adolescentes e jovens adultos de doze a vinte e um anos e pessoas jurídicas de

direito público ou privado voltadas à realização e à promoção do programa;

XXV - no programa social Avaliação e Qualidade da Atuação dos Órgãos de Defesa

Social, cujo objetivo é promover a qualidade da atuação dos órgãos de defesa social

potencializando e integrando as ações de ensino, avaliação e correição:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

vagas em cursos de capacitação, cursos e seminários nas temáticas de policiamento

comunitário  e segurança cidadã;  ações com foco na prevenção à criminalidade e

erradicação das drogas; outros bens, valores ou benefícios inerentes à execução do
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programa;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: profissionais do sistema de defesa;

membro  ativo  dos  Conselhos  Comunitários  de  Segurança  Pública  -  Conceps;

lideranças  comunitárias;  escolas  que  compõem  lista  de  demandas  estratégicas,

conforme áreas delimitadas de acordo com o índice de criminalidade das diversas

regiões do Estado;

XXVI - no programa social Leite pela Vida, cujo objetivo é promover o fortalecimento

da  cadeia  produtiva,  por  meio  da  geração  de  renda  e  da  garantia  de  preço  do

produto, diminuindo a vulnerabilidade social com o combate à fome e à desnutrição:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

doação de leite in natura adquirido do pequeno produtor rural pronafiano, por meio de

beneficiadoras de leite que envazam o produto e cuidam de seu transporte até os

pontos de distribuição determinados pelo programa;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: crianças de dois a sete anos de

idade,  gestantes,  nutrizes  até  sexto  mês  após  o  parto,  idosos  e  outros  casos

identificados  pelo  Comitê  Gestor  Municipal,  sob  autorização  do  Conselho  de

Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável do Estado de Minas Gerais - Consea-

MG e do Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome - MDS, residentes

na área de abrangência do programa e com renda mensal per capita igual ou inferior

a meio salário mínimo;

XXVII - no programa social Travessia Nota Dez por um Brasil  Alfabetizado, cujo

objetivo é contribuir para superar o analfabetismo, universalizando a alfabetização de

jovens,  adultos  e  idosos  e  progressiva  continuidade  dos  estudos  em  níveis  mais

elevados,  promovendo o  acesso à educação como direito  de todos,  em qualquer

momento da vida, nos Municípios das regiões dos vales do Jequitinhonha e Mucuri e

do Norte de Minas:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores; mobiliário escolar, material escolar,  uniformes; óculos de grau;

aparelhos  auditivos;  merenda;  jogos;  materiais  esportivos;  bolsas  de  estudo;

transporte;  livros  didáticos  e  de  literatura;  equipamentos  de  informática;  veículos;

atendimento médico e psicopedagógico; outros bens, valores ou benefícios inerentes
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à execução do programa;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: jovens com idade acima de quinze

anos e adultos analfabetos da área de atuação do Instituto de Desenvolvimento do

Norte e  Nordeste  de  Minas Gerais  -  Idene;  escolas  locais;  entidades públicas  ou

privadas cujas finalidades institucionais estejam relacionadas ao programa;

XXVIII  -  no  programa  social  Convivência  com  a  Seca,  cujo  objetivo  é  prover

alternativas  para  a  convivência  com  a  seca  e  as  bases  para  o  desenvolvimento

sustentável e includente da produção local e para o aumento da produtividade no

campo, inclusive no que tange ao modo de produção agroecológico/orgânico, com

ênfase  na  formação  profissional,  na  promoção  do  protagonismo  e  do

empreendedorismo e na identificação e acesso a mercados, com vistas à melhoria da

qualidade de vida do povo de Minas Gerais:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse direto de recursos a entidades e Municípios; distribuição de cestas básicas e

cisternas de lona; apoio e investimento financeiro a projetos comunitários de inclusão

produtiva, infraestrutura básica e de natureza social, tais como fabriqueta de farinha,

galpão multiuso e creches, respectivamente;

b)  destinatários  dos bens,  valores  ou benefícios:  comunidades  rurais  e urbanas

organizadas em grupos de interesses comuns, trabalhadores e pequenos produtores

rurais, artesãos, grupos de pescadores, garimpeiros, grupos de mulheres e jovens,

quilombolas, assentados de reforma agrária e populações atingidas pela seca nas

regiões Norte e Jequitinhonha, pertencentes aos cento e oitenta e oito municípios da

área de atuação do Instituto  de  Desenvolvimento  do  Norte  e  Nordeste  de  Minas

Gerais - Idene, identificados pelos Conselhos Municipais de Desenvolvimento Rural

Sustentável - CMDRS - para repasse de recurso a associações comunitárias por meio

do Projeto de Combate à Pobreza Rural e Migração Laboral;

XXIX - no programa social Desenvolvimento Social dos Vales do Jequitinhonha e

Mucuri  e  Norte de Minas,  cujo objetivo  é promover  o desenvolvimento social  dos

Vales do Jequitinhonha e Mucuri e do Norte de Minas a partir de ações que visem à

inclusão produtiva das famílias que vivem em situação de pobreza articuladas com

ações  de  implantação  de  infraestrutura  de  saneamento  básico,  assegurando  sua
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universalização:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

intervenções não estruturais  -  elaboração de estudos socioeconômicos, climáticos,

hidrogeológicos, ambiental e do uso e ocupação do solo, e elaboração de projetos de

intervenções estruturais para abastecimento de água nas áreas rurais; intervenções

estruturais - construção de bacias de captação de água de chuvas - dispositivos de

captação e infiltração de águas de chuva que podem ser utilizadas em uma série de

situações,  desde  proteção  de  cabeceiras  de  voçorocas  até  aplicação  em

extremidades  de  terraceamentos;  construção  de  pequenas  barragens  de  cursos

d'água - pequena barragem ou uma série de barramentos sucessivos que acumularão

água  para  garantir  disponibilidade  de  água  para  abastecimento  humano  e

dessedentação  de  animais  e  produção;  implantação  de  sistemas  alternativos  de

irrigação - sistemas alternativos de irrigação indicados para pequenas propriedades

rurais de regiões semiáridas; implantação de sistemas de abastecimento de água -

sistemas constituídos basicamente de captação, adução, preservação e distribuição

de água para pequenas localidades e meio rural disperso; construção de cisternas -

reservatórios de água; e apoio a projetos produtivos;

b)  destinatários  dos  bens,  valores  ou  benefícios:  população  residente  em

comunidades com dificuldade de acesso à água para consumo humano e para a

produção, identificadas no Cadastro Único para Programas Sociais - CadÚnico, nas

áreas de abrangência do semiárido mineiro e seu entorno;

XXX - no programa social Incentivo a Cadeias Produtivas Regionais, cujo objetivo é

contribuir com ações de apoio às cadeias produtivas e tecnologias de convivência

com  a  seca,  na  perspectiva  da  promoção  de  trabalho,  renda  e  redução  da

vulnerabilidade causada pela escassez de água nas populações carentes do Norte e

Nordeste de Minas Gerais:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

apoio  a  projetos  produtivos  de  artesãos;  realização  de  cursos  de  capacitação;

promoção  de  eventos;  repasse  de  valores;  equipamentos,  instrumentos,

eletrodomésticos, mobiliário e artefatos necessários à implantação das unidades de

produção,  como  amassadeiras,  basculantes,  armários,  roupeiros,  pingadeiras
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industriais  para  biscoitos,  balanças  mecânicas  e  elétricas,  baldes,  bebedouros,

torneiras, botijões de gás, batedeiras elétricas, caixas de polietileno, caixas de fibra,

carrinhos de mão,  centrífugas  para extrair  polvilho,  cessadeira  automática,  copos,

cubas,  embaladora,  seladora  ou  datadora  elétrica,  extintor  de  incêndio,  fogão

industrial,  transformador elétrico industrial,  caixa d'água, forno industrial elétrico de

alta  precisão  para  biscoitos,  moedor  elétrico,  exaustor  industrial,  forno,  freezer,

geladeira,  liquidificador  industrial,  talheres,  xícaras,  liquidificador  doméstico,  mesa,

panelas,  tachos,  prateleiras,  pratos,  purificador  de água,  ralador  elétrico  industrial

para  biscoitos,  tábuas  em  altileno,  telas  para  secar  polvilho,  prensa para  massa,

lavador e descascador de mandioca, cilindro de massas para biscoitos, masseira para

biscoitos,  carrinho  de  transporte;  consultoria  e  assessoria  ao  público-alvo;

construções  civis  e  elétricas;  veículos;  despesas  com  a  divulgação  de  projetos;

aquisição  de  laboratório  portátil;  aquisição  de  medidor  de  oxigênio  dissolvido;

eletroeletrônicos; barcos para pesca; implantação, instalação e acompanhamento das

unidades produtivas; veículos automotores; transporte de insumos, equipamentos e

comercialização  de  pescados,  embarcação  para  tripulantes,  caixas  térmicas  para

transporte de pescado, caixas de transporte de peixe vivo, caixas de isopor, materiais

de cultivo, tanques, redes, berçários, termômetro máxima e mínima, balsa de manejo,

balança, puçá com malha,  rolo de cabo torcido, boias,  alevinos para os cultivos -

milheiro, rações; serviço gráfico; despesas com diárias; material didático; combustível

para  veículos  e  embarcações  motorizadas;  realização  dia-de-campo;  oficinas;

cisternas; outros bens, valores ou benefícios inerentes à execução do programa;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: agricultores familiares, produtores

rurais  e  pessoas  jurídicas  de  direito  público  e  privado  voltadas  aos  objetivos  do

programa;

XXXI - no programa social Inovação Social para a Redução da Pobreza no Norte e

Nordeste de Minas Gerais, cujo objetivo é ampliar o acesso à informação sobre meios

e  processos  sustentáveis  de  produção,  facilitando  a  resolução  de  problemas

recorrentes ou endêmicos da região dos vales do Jequitinhonha, Mucuri e Norte de

Minas:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:
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apoio e financiamento de projetos de extensão das instituições de ensino superior nos

Municípios  do  Norte  e  Nordeste  de  Minas  Gerais  com  menores  índices  de

desenvolvimento humanos com vistas ao atendimento a necessidades e na busca de

inovações sociais que contribuam para redução da pobreza;

b)  destinatários  dos  bens,  valores  ou  benefícios:  projetos  de  extensão  das

instituições de ensino superior da área de abrangência da Secretaria de Estado de

Desenvolvimento dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri e do Norte de Minas/Instituto

de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais - Sedvan/Idene;

XXXII  -  no  programa  social  Fomento  ao  Crescimento  das  Microempresas  e

Empresas de Pequeno Porte de Minas Gerais,  cujo objetivo  é  criar  um ambiente

favorável ao crescimento das microempresas e empresas de pequeno porte com a

articulação de políticas públicas que estimulem o aumento sustentável do faturamento

e consequente progressão de porte:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

ações de apoio às microempresas e empresas de pequeno porte, como a realização

de cursos, palestras, missões comerciais,  estudos e mecanismos de facilitação ou

melhoria das condições de acesso ao crédito;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: pessoas jurídicas de direito público

ou  privado  que  promovam  ações  voltadas  para  microempresas  e  empresas  de

pequeno porte;

XXXIII  -  no  programa social  Consolidação  das  Cadeias  Produtivas  -  Minas  do

Princípio ao Fim, cujo objetivo é tornar as cadeias produtivas e arranjos produtivos

locais  mais  competitivos,  em  seus  vários  níveis,  adaptando-os  à  conjuntura

internacional, nacional e estadual, permitindo, dessa forma, maior agregação de valor

aos  produtos  mineiros,  resultando  no  crescimento  do  PIB  mineiro  e  da  posição

relativa da economia mineira na nacional:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

capacitação geral de pessoas envolvidas com o programa; transferência de recursos;

suporte concedido aos arranjos produtivos locais e às pequenas e microempresas;

b)  destinatários  dos  bens,  valores  ou  benefícios:  produtores,  fornecedores,

consumidores,  indústrias,  empresas  comerciais  e  de  serviços,  outros  órgãos,
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entidades de classe e instituições públicas e privadas;

XXXIV  -  no  programa  social  Promoção  e  Desenvolvimento  do  Cooperativismo

Mineiro, cujo objetivo é fortalecer e consolidar os negócios coletivos de Minas Gerais,

em  especial  o  cooperativismo  e  o  associativismo,  como  forma  de  reduzir  a

informalidade,  ampliar  a  profissionalização  da  gestão  e  promover  a  inserção

competitiva nos mercados:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

recursos financeiros; mobiliários; computadores;  equipamentos e materiais;  cessão

de uso de equipamentos e computadores; cessão e construção de unidades prediais;

auxílio financeiro para a participação e promoção de eventos; realização de ações

para  treinamento,  qualificação  e  capacitação;  palestras,  seminários  e  congressos;

consultorias  especializadas;  outros  bens,  valores  ou  benefícios  inerentes  à

consecução dos objetivos do programa;

b)  destinatários  dos  bens,  valores  ou  benefícios:  micro,  pequenos  e  médios

produtores e prestadores de serviços que optem pela organização socioeconômica -

ou se encontrem associados - em torno de atividades inerentes aos treze ramos de

classificação do cooperativismo, como agropecuário, incluindo a agricultura familiar,

consumo,  crédito,  educacional,  especial,  infraestrutura,  habitacional,  mineral,

trabalho,  produção,  saúde,  transporte  e turismo;  além de universidades  e  demais

instituições de ciência e tecnologia envolvidas na concepção do ensino, pesquisa e

extensão  em  cooperativismo,  com  transferência  tecnológica  voltada  para  as

organizações cooperativas e a sociedade em geral;

XXXV - no programa social Fomento ao Artesanato de Minas Gerais, cujos objetivos

são  mapear  a  produção  artesanal  do  Estado,  criando  e  fortalecendo  as  políticas

voltadas para o artesanato e artesãos mineiros; promover ações que contribuam para

inclusão social com a geração de trabalho e renda, maior volume de negócios que

gerem  aumento  do  Produto  Interno  Bruto  -  PIB-mineiro  e  o  fortalecimento  do

empreendedorismo  e  organizações  coletivas,  minimizando  a  informalidade  dos

artesãos; desenvolver parcerias público e privadas para a capacitação de artesãos

frente ao  mercado competitivo;  identificar  e apoiar  o artesão em feiras  e  eventos

incentivando  a  comercialização  da  produção  artesanal  nos  mercados  interno  e
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externo:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

cessão gratuita de espaço em feiras e eventos previamente selecionados de acordo

com  a  demanda  comercial  pelo  artesanato  específico  do  Estado  e  pela  vocação

artística do artesão mineiro, e capacitação gratuita, técnica e de gestão aos artesãos

através  da  identificação  de  demandas  que  visem  o  aperfeiçoamento  do  produto

artesanal, tornando-o cada vez mais competitivo e comercial;

b)  destinatários  dos  bens,  valores  ou  benefícios:  artesão  legalizado  como

empreendedor individual ou membro de associação, cooperativa ou núcleo produtivo,

que tenha o artesanato como principal atividade econômica cotidiana ou em épocas

de entressafra;

XXXVI - no programa social Saneamento para Todos, cujo objetivo é promover o

bem  estar  social,  principalmente  as  condições  de  saúde,  por  meio  do  acesso

adequado  ao  saneamento  básico  pela  implantação,  ampliação  e  melhoria  dos

sistemas  de abastecimento  de  água,  esgotamento  sanitário  e  destinação final  de

resíduos  sólidos,  inclusive  através  da  construção  de  fossas  sépticas  e  módulos

sanitários, visando a universalização desse acesso:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

doação de módulos sanitários, e doação de sistemas de saneamento básico;

b)  destinatários  dos  bens,  valores  ou  benefícios:  famílias  carentes  inscritas  em

cadastros da própria prefeitura, no caso de doação de módulos sanitários; Municípios

que não possuem concessão de serviços da Companhia de Saneamento de Minas

Gerais - Copasa-MG / Companhia de Serviços de Saneamento Integrado do Norte e

Nordeste  de  Minas  Gerais  -  Copanor  -,  nos  casos  de  doação  de  sistemas  de

saneamento básico;

XXXVII  -  no  programa social  Cidades:  Espaços  de  Integração,  cujo  objetivo  é

reduzir as disparidades regionais, os níveis de pobreza e o déficit habitacional:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

construção de casas;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: população - famílias - com renda

mensal  de  um  a  três  salários  mínimos,  cadastradas  nas  prefeituras  que realizam



2127
____________________________________________________________________________

convênio com a Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais - Cohab-MG -,

com  prioridade  de  atendimento  aos  Municípios  com  população  até  cinquenta  mil

habitantes;

XXXVIII - no programa social Travessia, cujo objetivo é promover a inclusão social e

econômica (produtiva)  das  camadas  mais  pobres e vulneráveis  da população por

meio da articulação de políticas públicas em localidades territoriais definidas:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

realização de visitas domiciliares para diagnóstico de privações sociais; apoio para

obtenção de emprego e aumento da empregabilidade através da realização de cursos

de qualificação profissional para a população em situação de pobreza; distribuição de

bolsa-auxílio, materiais didáticos, materiais escolares, lanches e refeições, transporte,

hospedagem,  equipamentos  de  proteção  individual,  entre  outros  necessários  à

realização e à participação nos cursos; emissão de documentos civis básicos, como

certidão de nascimento, certidão de casamento, segunda via da certidão de óbito,

carteira de identidade e carteira de trabalho; acesso a programas de microcrédito

destinados  à  dinamização  da  economia  local;  incentivo  financeiro  à  elevação  de

escolaridade e  à  inserção no mercado de  trabalho;  móveis  e  equipamentos  para

manutenção das agências; repasse de recursos a Municípios para aquisição de bens

domésticos como geladeira,  fogão e  botijão  de  gás,  entre  outros  e  também para

execução  de  obras  de  infraestrutura,  saneamento  básico,  tais  como  ampliação,

implantação ou melhoramento do sistema de abastecimento de água e sistema de

esgotamento sanitário, construção de poço artesiano e empreendimentos similares,

construção  de  redes  de  extensão  de  água  até  os  domicílios,  pavimentação,

construção e reforma de módulos sanitários; construção e reforma de habitações;

repasse de recursos  para  aquisição de bens  de uso público  destinados  a prover

unidades de atendimento à população, tais como Centro de Referência da Assistência

Social - Cras -, Centro de Referência Especializada da Assistência Social - Creas -,

Unidade  Básica  de  Saúde  -  Ubs  -,  centro  multiuso,  escolas  municipais,  creche,

quadra poliesportiva;  curso de capacitação para as  ações de promoção à  saúde;

repasse de recursos para execução de ações voltadas para a promoção da saúde

nas Ubs; repasse de recursos para reforma de escolas estaduais;  capacitação de
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gestores  escolares;  elevação  de  escolaridade  nas  modalidades  alfabetização  e

ensinos fundamental e médio com metodologia para jovens e adultos; outros valores

ou benefícios inerentes à execução do programa;

b)  destinatários  dos  bens,  valores  ou  benefícios:  pessoas  identificadas  pelo

programa  em  situação  de  pobreza  e  Municípios  relacionados  pela  Secretaria  de

Estado  de  Desenvolvimento  Social  -  Seds  -  que  apresentam  baixo  Índice  de

Desenvolvimento Humano - IDH -, conforme os critérios definidos no programa;

XXXIX -  no programa social Apoio às Políticas de Desenvolvimento Social,  cujo

objetivo é apoiar as políticas  de desenvolvimento voltadas para a infraestrutura e

manutenção  da  área  social,  por  meio  de  repasses  de  recursos  às  entidades  e

Municípios visando a otimização da utilização destes:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

realização de obras de construção civil/reforma; veículo; equipamentos; aquisição de

imóvel;  mobiliário;  utensílios  de  cozinha;  equipamentos  de  informática;

eletrodomésticos e eletrônicos; despesas de luz, água, telefone e internet; aquisição

de  gêneros  alimentícios;  repasse  de  produtos  desidratados  para  suplementação

alimentar; cursos de capacitação; oferta de oficinas na linguagem artísticas - circo,

dança, teatro e artes visuais; artigos de cama, mesa e banho; enxoval; brinquedos,

livros, papelaria; material de limpeza; higiene pessoal; material didático; material de

escritório; aquisição de cadeira de rodas; aquisição de instrumentos musicais; entre

outros;

b)  destinatários  dos  bens,  valores  ou  benefícios:  instituições  sociais;  crianças;

adolescentes; idosos; cuidadores e dirigentes de instituições de Longa Permanência

de Idosos; entidades sociais  cadastradas no Serviço Voluntário de Assistência Social

- Servas; jovens estudantes da rede pública estadual, moradores de área de risco

social; usuários da Política Nacional de Assistência Social;

XL - no programa social Gestão da Política da Criança e do Adolescente, cujos

objetivos são apoiar Municípios e entidades sociais na implantação, implementação e

controle  da  política  de  atendimento  aos  direitos  da  criança  e  do  adolescente;

capacitar os gestores municipais e conselheiros de direitos e tutelares de acordo com

o disposto no estatuto da criança e do adolescente:
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a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

equipamentos  de  informática;  outros  equipamentos;  veículos;  eletrodomésticos,

brinquedos,  livros,  papelaria;  material  didático;  oferta  de  oficinas  na  linguagem

artísticas  -  circo,  dança,  teatro  e  artes  visuais;  gêneros  alimentícios;  repasse  de

produtos desidratados para suplementação alimentar; repasse de valores;

b)  destinatários  dos  bens,  valores  ou  benefícios:  crianças  e  adolescentes  em

situação de vulnerabilidade social e com direitos violados; estudante da rede pública

estadual,  moradores  de  área  de  risco  social;  crianças  internadas  em  hospitais

filantrópicos; alunos de Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - Apaes - e

creches;  crianças  e  adolescentes  pertencentes  a  entidades  sociais  do  Estado de

Minas Gerais;

XLI - no programa social Assistência Social e Direitos Humanos, cujos objetivos são

consolidar o Sistema Único de Assistência Social - Suas - em cem por cento das

cidades mineiras, implementar o sistema estadual de promoção e proteção de direitos

humanos, de forma a combater as situações de vulnerabilidade social, violação e ou

ameaça aos direitos humanos:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

recurso  financeiro  para  subsidiar  moradia,  alimentação,  vestuário,  e  outros,  bem

como medicação, consultas e exames, quando não disponíveis na rede pública de

saúde,  além  de  uniformes  e  material  escolar,  em  programas  de  proteção;  vale

transporte  social  a  usuários  atendidos  no  Núcleo  de  Atendimento  às  Vítimas  de

Crimes  Violentos  -  Navcv;  capacitações,  cursos,  seminários  e demais  eventos  de

promoção  de  direitos;  materiais  didáticos  e  informativos;  veículos,  mobiliário  e

equipamentos de informática para estruturação de conselhos; repasse de recursos

financeiros sob a forma de transferência fundo a fundo aos Municípios, para custeio

dos serviços de proteção social  básica,  especial  -  média e alta  complexidade -  e

benefícios  eventuais  do  Suas,  por  meio  do  Piso  Mineiro  de  Assistência  Social;

repasse de recursos financeiros através de convênios com Municípios e entidades

assistenciais para a manutenção dos serviços de assistência social de proteção social

básica ou especial  -  média e alta  complexidade -  e de  atendimento a crianças e

adolescentes, em especial, com trajetória de rua ou trabalho infantil, vítimas de abuso
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ou exploração sexual; repasse de recurso financeiro através de convênios com os

Municípios e entidades assistenciais para implantação ou construção de Centro de

Referência de Assistência Social - Cras - e Centro de Referência Especializado de

Assistência Social - Creas -, revitalização de unidades de acolhimento institucional,

construção  de  Centro  de  Atendimento  Sócio  Infantil  -  Casi,  aquisição  de

equipamentos e reforma de unidades já  existentes;  repasse de recurso financeiro

para Municípios em situação de emergência - benefícios eventuais;

b)  destinatários  dos  bens,  valores  ou  benefícios:  usuários  dos  programas  de

proteção  social,  em  especial  os  que  estejam  impossibilitados  de  realizar  trabalho

regular,  no  caso de ajuda financeira  e  vale  transporte  social;  agentes  públicos  e

população em geral, no caso de cursos, seminários e capacitações; Municípios que

atendam aos requisitos exigidos pela legislação vigente do Suas; famílias, crianças,

adolescentes, jovens, mulheres, adultos, pessoas com deficiência em todos os níveis

de proteção social do Suas; Municípios em situação de emergência ou calamidade; e

cidadãos  atendidos  no  Núcleo  de  Atendimento  às  Vítimas  de  Crimes  Violentos  -

Navcv -, impossibilitados de realizarem trabalho regular;

XLII  -  no  programa social  Desenvolvimento  das  Políticas  de  Direitos  Humanos,

cujos  objetivos  são  prospectar,  promover,  garantir,  proteger  e  restaurar  direitos

humanos por meio de desenvolvimento, coordenação, monitoramento e avaliação de

políticas  públicas  com  especial  atenção  a  grupos  populacionais  historicamente

vulnerabilizados:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

veículos, mobiliário e equipamentos de informática para estruturação de conselhos;

cursos, seminários e eventos de promoção de direitos; material didático e informativo;

repasse de valores para a promoção dos direitos e enfrentamento da violência contra

mulheres,  crianças,  adolescentes,  jovens,  pessoas  com deficiência,  população de

lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais - LGBT -, idosos, negros, índios e

quilombolas; ajuda financeira mensal repassada a pessoas com deficiência;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: agentes públicos e população em

geral,  no caso de cursos, seminários e capacitações; pessoas com deficiência em

situação socioeconômica precária,  mais de um filho com deficiência, gravidade da
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patologia ou deficiência, idade mínima de quatro anos e máxima de vinte e um anos;

mulheres,  crianças,  adolescentes,  jovens,  pessoas  com deficiência,  população de

lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais - LGBT -, idosos, negros, índios e

quilombolas, nos casos de promoção dos direitos e enfrentamento da violência;

XLIII - no programa social Gestão do Sistema Único de Assistência Social - Suas,

cujo objetivo é garantir  mecanismos para que o Estado e Municípios promovam o

acesso ao sistema de proteção social básico à população em situação de risco:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

capacitação, por meio de oficinas, cursos, encontros, seminários e outras atividades

de capacitação e treinamento;  material  didático e informativo; pequenas reformas;

equipamentos;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: gestores, trabalhadores do Suas e

conselheiros municipais e estaduais; idosos, cuidadores e dirigentes de instituições

de Longa Permanência de Idosos;

XLIV  -  no  programa  social  Protagonismo  Juvenil,  cujo  objetivo  é  apoiar  a

permanência de crianças, adolescentes e jovens na escola, por meio de organização

e  da  oferta  de  proteção  social,  através  de  moradia  estudantil  e  educação

complementar garantindo o vínculo familiar e comunitário:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

oferta  de  moradia  estudantil  a  adolescentes  e  jovens;  oferta  de  atendimento  em

educação complementar a crianças, adolescentes e jovens; oferta de cursos semi-

profissionalizantes,  nas  áreas  de  informática,  segurança  do  trabalho,  mecânica,

bombeiro-eletricista,  horticultura,  jardinagem,  gráfica  e  agropecuária;  doação  de

uniformes, material escolar, alimentação, transporte da unidade até a residência do

aluno no período de férias, materiais para oficinas pedagógicas, material esportivo;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: crianças, adolescentes e jovens,

na faixa etária de seis a dezoito anos, preferencialmente, residentes na zona rural;

XLV  -  no  programa  social  Aliança  pela  Vida,  cujo  objetivo  é  estruturar  ações

integradas de prevenção, acolhimento e tratamento dos usuários e dependentes de

álcool e outras drogas e seus familiares, ampliando a capacidade de atendimento e a

qualidade  dos  serviços,  com  foco  prioritário  na  descentralização  das  políticas  e
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intervenção nos territórios de maior vulnerabilidade:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores e de bens com a finalidade de prover a estrutura de Municípios e

entidades para o tratamento de dependentes químicos; premiações em atividades

coletivas  e  concursos  voltados  a  sua  ressocialização;  computadores,  data-shows,

filmadoras, videogames, câmeras fotográficas, aparelhos portáteis de reprodução de

áudio e vídeo, aparelhos de som e eletroeletrônicos em geral; outros bens, valores ou

benefícios inerentes à execução do programa;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: dependentes químicos e pessoas

em situação de risco à dependência química e seus familiares; pessoas jurídicas de

direito público ou privado voltadas à execução e à promoção do programa;

XLVI  -  no  programa social  Agenda  Jovem,  cujo  objetivo  é  promover,  de  forma

articulada, com instituições governamentais e não governamentais, políticas públicas

da  juventude  que  estimulem  o  surgimento  de  lideranças  e  viabilizem  o

desenvolvimento juvenil,  colaborando para o aumento das expectativas dos jovens

quanto ao futuro e o protagonismo destes na sociedade:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

oferta de cursos gratuitos de capacitação; distribuição de material promocional, como

bonés  e  camisas,  material  de  divulgação  e  os  necessários  para  realização  das

oficinas, como lápis, pastas, canetas e apostilas; divulgação dos dados do projeto nos

veículos oficiais do governo; fornecimento de alimentação, hospedagem e transporte;

estruturação dos espaços para realização de eventos promocionais; transferência de

recursos via convênios  de  cooperação financeira;  distribuição de material  didático

como cartilhas, pastas/bolsas, blocos, canetas e apostilas; doação ou cessão de uso

de equipamentos e mobiliário em geral a Conselhos Municipais da Juventude;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: jovens, entre quinze e vinte e nove

anos inscritos no Programa convocados pelo Diário Oficial do Estado ou pelo site da

Secretaria  de  Estado  de  Esporte  e  Juventude  -  Seej  -  ou  inscritos  na  entidade

capacitadora;

XLVII - no programa social Jovens Mineiros Protagonistas, cujo objetivo é contribuir

para a ampliação da postura cidadã e protagonista do jovem em Minas Gerais, por
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meio da articulação e desenvolvimento de ações conjuntas voltadas para a juventude

entre diversos órgãos do governo e entidades da sociedade civil:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

acesso a informação, pesquisas, indicadores, dados demográficos, dados setoriais

governamentais,  por  meio  de  “site”  interativo;  acesso  ao  centro  de  referência,

participação em cursos, oficinas, empréstimo de livros, acesso a internet, utilização

de estúdio de gravação de áudio e vídeo, empréstimo de locais para reuniões, acesso

a eventos culturais, exposições de arte, bem como espaços de convivência; oferta de

vagas para participação gratuita em oficinas multidisciplinares; distribuição de lanche,

camisetas, material didático; transporte; hospedagem; concessão de diploma; oferta

de cursos voltados para as novas tecnologias, a cultura digital, empreendedorismo,

arte  e  idiomas,  com  alimentação  e  transporte  para  os  jovens;  oferta  de  material

promocional e de divulgação; pagamento de uma bolsa no valor de R$3.000,00 (três

mil reais), quando da conclusão do ensino médio, depositando R$1.000,00 (hum mil

reais) por ano letivo aprovado em favor do jovem e investir em atividades adicionais

(oferta  de  educação  profissional,  inclusão  digital,  cursos  extracurriculares,  entre

outros), enquanto que o aluno assume o compromisso de concluir o ensino médio,

participar  de  atividades  complementares  e  adotar  conduta  pactuada  no termo  de

adesão;  identificação  das  convergências  dos  demais  projetos  com  o  Poupança

Jovem; processo de mobilização do público- alvo e da comunidade (adesão do jovem

ao projeto,  campanhas de comunicação,  sensibilização da comunidade);  oferta de

oficinas na linguagem artísticas - circo, dança, teatro e artes visuais; pactuação de

termo de compromisso com as escolas; implantação dos processos de identificação

de  atividades  complementares  de  acordo  com  as  necessidades  locais,  materiais

elétricos  e  eletrônicos,  produtos  alimentícios  e  de  higiene,  bem  como  outros

equipamentos  e  materiais  necessários  ao  desenvolvimento  de  trabalhos  e  à

aprendizagem nas oficinas; premiações em atividades previstas no programa, como

computadores, DVDs, aparelhos portáteis de reprodução de áudio e vídeo, aparelhos

de microinformática e eletroeletrônicos em geral, entre outros que possam despertar

o interesse do público-alvo, com foco nos objetivos do programa;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: jovens com idade entre quatorze e
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vinte e nove anos; professores da rede pública de ensino que atuem com os anos

finais do ensino fundamental e ensino médio; gestores públicos municipais, estaduais

e federais; pessoas jurídicas de direito público ou privado voltadas à execução e à

promoção do programa.

XLVIII  -  no  programa  social  Minas  Olímpica,  cujo  objetivo  é  promover  o

desenvolvimento  do  esporte  educacional,  esporte  de  participação  e  esporte  de

rendimento em Minas Gerais:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

apoio  financeiro  a  técnicos,  atletas  e  equipes  de  rendimento  mediante  seleção

pública,  para  subsidiar  parte  dos  gastos  com  o  desenvolvimento  das  atividades

esportivas; eventos esportivos com participação gratuita da população e com entrega

de premiações, podendo oferecer transporte, alimentação, uniforme e hospedagem;

eventos  e  capacitações  gratuitas  para  aqueles  que  atenderem  os  pré-requisitos

técnicos,  com  possibilidade  de  entrega  de  material  didático  e  promocional;

desenvolvimento de estudos relacionados a esporte; repasse mediante convênio para

realização de atividades dos alunos no contraturno escolar;

b)  destinatários  dos  bens,  valores  ou  benefícios:  técnicos,  atletas,  equipes  e

entidades que se  enquadrem nos respectivos  editais;  equipes,  escolas  ou  atletas

inscritos na competição, selecionado conforme critérios definidos e em condição física

e regulamentar de disputar a competição; indivíduos que atendam aos pré-requisitos

técnicos para participação nas capacitações e nos eventos;

XLIX  -  no  programa social  Avança Minas  Olímpica,  cujo  objetivo  é  aumentar  a

participação  da  população  mineira  na  prática  de  esportes  e  atividades  físicas

orientados,  visando  à  redução  do  índice  de  sedentarismo  e  de  sobrepeso  da

população jovem e ao aumento da representatividade de atletas mineiros no cenário

esportivo nacional:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

distribuição  gratuita  de  “cartão”  aos  beneficiários  para  o  pagamento  das

mensalidades das academias; distribuição gratuita de material promocional (camisas,

squeezes, bonés e outros necessários) em campanhas de divulgação e mobilização;

transferência  de  recursos/convênio  para  a  Fundação  de  Desenvolvimento  da
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Pesquisa - Fundep - para a construção de estruturas de esporte de rendimento;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: jovens, entre quinze e dezenove

anos  indicados  pela  equipe  saúde  da  família,  conforme  perfil  definido  para  o

programa, dos Municípios que atendam as regras estabelecidas em edital publicado

pela Secretaria de Estado de Esporte e Juventude - Seej; atletas de rendimento do

Estado  que  tenham  destaque  de  resultado  em  competições  em  âmbito  estadual,

nacional ou internacional e atendam a requisitos de avaliação física e médica;

L -  no programa social  Incentivo ao Esporte, cujo objetivo é estimular o esporte

mineiro e a prática de atividades físicas e lúdicas que contribuam para a qualidade de

vida  da  população,  para  o  desenvolvimento  de  hábitos  saudáveis  e  para  o

fortalecimento da imagem de Minas no cenário esportivo:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

transferência de recursos do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação

de Serviços Solidário - ICMS Solidário a Municípios; apoio financeiro a eventos, bem

como para reforma ou construção de espaços esportivos; apoio financeiro a atletas e

equipes para participação em competição esportiva; apoio financeiro com recursos

oriundos  de  renúncia  fiscal  (leis  de  incentivo  estadual  e  federal)  a  projetos

selecionados; doação de equipamentos e materiais esportivos;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: Municípios que atendam critérios

estabelecidos na Lei nº 18.030, de 12 de janeiro de 2009; atletas, equipes esportivas,

entidades  públicas  ou  privadas;  e  projetos  aprovados  para  obtenção de  recursos

oriundos da Lei de Incentivo ao Esporte;

LI  -  no  programa  social  Apoio  para  o  Desenvolvimento  Municipal,  Gestão  e

Transferências de Recursos, cujos objetivos são o de promover o desenvolvimento

socioeconômico dos Municípios mineiros, apoiando-os na implementação de obras de

infraestrutura urbana, rural, saneamento, serviços e na aquisição de equipamentos

básicos  proporcionando  melhoria  da  qualidade  de  vida  da  população,  em

conformidade com a estratégia governamental:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores; veículos, equipamentos, ferramentas, materiais de construção;

capacitação de pessoal; outros bens, valores ou benefícios inerentes à execução do
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programa;

b)  destinatários  dos  bens,  valores  ou  benefícios:  pessoa  natural;  municípios  e

entidades públicas ou privadas que tenham projetos de obras municipais com alcance

social;

LII - no programa social Proteção da Biodiversidade e Unidades de Conservação,

cujo objetivo é manter o equilíbrio ecológico dos ecossistemas de domínio do Estado

através  de  atividades  de  preservação,  conservação,  recuperação  e  proteção  da

diversidade biológica, vegetal e animal:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

concessão de incentivo financeiro,  denominada Bolsa Verde,  instituída pela Lei  nº

17.727, de 13 de agosto de 2008;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: agricultores familiares; produtores

rurais  cuja  propriedade  ou  posse  tenha  área  de  até  quatro  módulos  fiscais;

proprietários e posseiros  rurais do Estado;  proprietários de áreas urbanas que se

enquadrarem nos critérios definidos no Manual de Procedimentos, disponível no sitio

eletrônico www.ief.mg.gov.br/bolsa-verde;

LIII  -  no  programa  social  Qualidade  Ambiental,  cujo  objetivo  é  harmonizar  o

crescimento  urbano,  desenvolvimento  econômico  e  atividades  rurais  focados  na

proteção ambiental:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

pagamentos  por  serviços  ambientais  de  catação,  segregação  e  destinação  para

reciclagem de resíduos sólidos urbanos aos catadores e associações/cooperativas de

catadores de materiais recicláveis;

b)  destinatários  dos  bens,  valores  ou  benefícios:  catadores,  associações  ou

cooperativas  de catadores de materiais  recicláveis  para o recebimento do serviço

ambiental as cooperativas ou associações de catadores;

LIV - no programa social  Assistência Social e Complementar ao Segurado,  cujo

objetivo é promover atendimento socioeconômico ao beneficiário e seus dependentes

de baixo poder aquisitivo, por meio da concessão de benefícios e/ou auxílios:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

complementação  da  assistência  socioeconômica,  como  benefícios  e  auxílios
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financeiros para aquisição de medicamentos; aquisição de oxigenoterapia domiciliar;

aquisição de dietas especiais; auxílio natalidade e auxílio funeral de acordo com o

determinado na legislação específica;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: servidores ativos e inativos, seus

dependentes  e  pensionistas  de  baixo  poder  aquisitivo  em  conformidade  com  a

legislação  pertinente;  a  gratuidade  e/ou  financiamento  relativo  à  aquisição  de

medicamentos dependerá de parecer fundamentado do serviço social que levará em

conta, além da remuneração de contribuição do segurado, o núcleo e renda familiar e

per capita, os benefícios de aquisição de medicamentos, de oxigenoterapia domiciliar

e  de  dietas  especiais  somente  poderão  ser  concedidos  mediante  estudo

socioeconômico e parecer fundamentado do serviço social; os auxílios serão devidos

desde que o segurado tenha cumprido o período de carência de doze meses de

contribuição e cuja remuneração de contribuição seja inferior ou igual a dois e meio

do vencimento mínimo estadual; o auxílio natalidade não será pago quando requerido

após sessenta dias do parto, sendo o valor devido de um salário mínimo estadual; o

auxílio-funeral  é  devido  ao  executor  das  despesas  do  funeral  do  segurado  que

corresponderá à remuneração de contribuição do falecido ou ao valor da despesa se

menor;

LV - no programa social Preservação da Memória Técnico-Científica no Âmbito do

Poder  Executivo  do  Estado  de  Minas  Gerais,  cujo  objetivo  é  garantir  o  acesso

universal aos trabalhos técnico-científicos produzidos pelas instituições públicas de

Minas  Gerais  promovendo  seu  resgate,  reunião,  armazenamento,  tratamento,

disponibilização  e  divulgação,  em  especial  na  biblioteca  digital  de  Minas  Gerais

Raymundo Nonato de Castro, preservando a memória técnico-científica dos órgãos e

entidades da administração pública direta, autárquica e fundacional,  no âmbito do

Poder Executivo:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

acesso  aos  trabalhos  técnico-científicos  produzidos  pelas  instituições  públicas  do

Estado a todo cidadão; disponibilização dos trabalhos dos pesquisadores do Estado;

b)  destinatários  dos  bens,  valores  ou  benefícios:  cidadãos  interessados  que  se

cadastrarem no site da biblioteca digital; pesquisadores que procurarem a biblioteca
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Maria Helena de Andrade, na Fundação João Pinheiro - FJP -;

LVI  -  no  programa  social  Aprimoramento  da  Gestão  Pública,  cujo  objetivo  é

aprimorar  a  gestão  pública  por  meio  da  capacitação  de  recursos  humanos  e  do

desenvolvimento de estudos e projetos que contribuam para o desenvolvimento das

diversas esferas da administração pública:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

oferta de Curso Superior  de Administração Pública -  CSAP - e de mestrado, pela

Escola de Governo Paulo Neves de Carvalho;

b)  destinatários  dos bens, valores ou benefícios:  cidadão aprovado no processo

seletivo;

LVII - no programa social Redes Integradas de Serviços de Saúde, cujo objetivo é

adequar a oferta e a qualidade de cuidados secundários e terciários, observada a

distribuição territorial das redes de atenção à saúde:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de recursos para custeio das redes de atenção à saúde e para estruturação

do  sistema  de  transporte  em  saúde;  equipamentos,  mobiliário  e  demais  bens

necessários  ou  úteis  aos  centros  das  redes  de atenção à  saúde,  às  centrais  de

transporte  e  aos  hospitais  do  Sistema  Único  de  Saúde  -  SUS  -;  consultoria  e

assessoria na implantação e na manutenção dos centros; despesas de viagens para

monitoramento dos centros e capacitações; cursos, seminários e demais eventos de

capacitação a serem executados inclusive pela Escola de Saúde Pública de Minas

Gerais -  ESP-MG -;  sensibilização e aprimoramento dos profissionais  de recursos

humanos atuantes nas redes de atenção à saúde; doação e cessão de micro-ônibus,

ambulâncias  e  outros  veículos  necessários  ao  transporte  em  saúde;  serviços  de

consultoria, capacitação (diárias e transportes); serviços administrativos (operados e

teledigitadores); reposição de equipamentos; manutenção de estruturas físicas das

centrais  de  regulação;  compra  de  transporte  aéreo  e  compra  de  procedimentos

(ambulatorial e hospitalar) para atender ações de urgência;

b)  destinatários  dos  bens,  valores  ou  benefícios:  Municípios;  consórcios

intermunicipais  de  saúde,  hospitais  do  SUS e  outros  prestadores  de  serviços  de

saúde,  como  os  Centros  de  Referência;  profissionais  de  recursos  humanos  que
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atuam na atenção primária, nos centros de referências das redes de atenção à saúde

e  hospitais  do  SUS;  profissionais  responsáveis  pelo  monitoramento  dos  centros;

pessoas  naturais  e  pessoas  jurídicas  de  direito  público  ou  privado  voltadas  à

promoção e à execução do programa;

LVIII - no programa social Saúde em Casa, cujo objetivo é universalizar a oferta e

ampliar a qualidade dos serviços de atenção primária à saúde com ênfase em ações

de promoção, prevenção e assistência à saúde da família:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores; incentivos à implantação ou à implementação das equipes de

saúde  da  família,  por  meio  de  repasses  mensais  de  recursos  proporcionais  à

quantidade de equipes e ao cumprimento de metas; veículos para uso exclusivo das

equipes  de  saúde  da  família;  repasse  de  recursos  financeiros  para  construção,

reforma  e  equipamento  das  unidades  básicas  de  saúde;  execução  de  ações

continuadas  de  formação  de profissionais,  inclusive  mediante  a  Escola  de  Saúde

Pública  de  Minas  Gerais  -  ESP-MG,  com disponibilização de  bens  e  material  de

consumo  para  estrutura  dessas  ações,  através  de  doação  ou  cessão  para  o

Município-polo ou consórcio intermunicipal de saúde; prestação de serviço de registro

eletrônico em saúde e todos os serviços a ele associados; capacitação de equipe e

implantação  de  equipamentos  de  infraestrutura  tecnológica,  microcomputadores,

impressoras, aparelhos hospitalares, câmeras fotográficas e outros necessários ou

úteis à execução do programa;

b)  destinatários  dos  bens,  valores  ou  benefícios:  Municípios  e  consórcios

intermunicipais de saúde; pessoas jurídicas de direito público ou privado voltadas à

promoção e à execução do programa;

LIX  -  no  programa  social  Atenção  à  Saúde,  cujos  objetivos  são  promover,

desenvolver e efetivar ações de assistência à saúde a toda população necessitada,

conforme os princípios do SUS de universalidade de acesso aos serviços de saúde,

integralidade da assistência e tratamento igualitário dos usuários visando à melhoria

das condições de saúde da população:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores; aparelhos eletroeletrônicos, de computação e de recepção de
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sinais de satélite; cursos, seminários e demais eventos de capacitação, treinamento e

aperfeiçoamento dos agentes e operadores da área de gestão em saúde, inclusive

através da Escola de Saúde Pública de Minas Gerais - ESP-MG -; materiais didáticos;

materiais escolares; lanches; refeições; transporte; hospedagem; outros bens, valores

ou  benefícios  inerentes  à  execução  do  programa;  compra  de  transporte  aéreo  e

compra de procedimentos (ambulatorial  e  hospitalar)  para atender ações judiciais;

repasse de valores;  equipamentos de proteção individual;  veículos; computadores;

impressoras; material de consumo; mobiliário; recursos financeiros para custeio dos

sistemas  logísticos  e  de  apoio  às  redes  de  atenção  à  saúde  e  estruturação  do

sistema de transporte em saúde; doação e cessão de micro-ônibus, ambulâncias e

outros  veículos  necessários  ao  transporte  em  saúde;  serviços  de  consultoria,

capacitação  (diárias  e  transportes),  serviços  administrativos  (operados  e

teledigitadores), reposição de equipamentos, manutenção de estruturas físicas das

centrais  de  regulação,  manutenção  de  serviços  de  call  center contratados  para

atender às redes de atenção à saúde e seus sistemas de apoio e sistemas logísticos;

outros bens, valores ou benefícios inerentes à execução do programa;

b)  destinatários  dos  bens,  valores  ou  benefícios:  Municípios  e  consórcios

intermunicipais de saúde; pessoas jurídicas de direito público ou privado voltadas à

promoção e à execução do programa;

LX - no programa social Vigilância em Saúde, cujo objetivo é desenvolver a análise

permanente da situação de saúde da população, articulando-se em um conjunto de

ações  que  visam  ao  controle  de  determinantes,  riscos  e  danos  à  saúde  das

populações  que  vivem  nos  territórios  sanitários,  garantindo  a  integralidade  da

atenção, o que inclui tanto a abordagem individual como coletiva dos problemas de

saúde:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores;  equipamentos de proteção individual;  veículos; computadores;

impressoras; material de consumo; mobiliário; ações preventivas, como campanhas

de  imunização  e  controle  de  endemias,  além  das  ações  de  estudo  e  análise

realizadas pela vigilância; outros bens, valores ou benefícios inerentes à execução do

programa;
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b)  destinatários  dos  bens,  valores  ou  benefícios:  Municípios  e  consórcios

intermunicipais de saúde; pessoas físicas e pessoas jurídicas de direito público ou

privado voltadas à promoção e à execução do programa;

LXI  -  no  programa social  Gestão  do  Sistema Único  de  Saúde,  cujo  objetivo  é

aperfeiçoar  a  gestão  da  Secretaria  de  Estado  de  Saúde  -  SES -  com  ações  de

desenvolvimento de recursos humanos e gestão participativa (participação popular e

controle  social)  visando  ao  aumento  da  eficiência  na  alocação  e  otimização  do

sistema de atenção à saúde:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores; aparelhos eletroeletrônicos, de computação e de recepção de

sinais de satélite; cursos, seminários e demais eventos de capacitação, treinamento e

aperfeiçoamento dos agentes e operadores da área de gestão em saúde, inclusive

através  da  Escola  de  Saúde  Pública  do  Estado  de  Minas  Gerais  -  ESP-MG  -;

materiais didáticos; materiais escolares; lanches; refeições; transporte; hospedagem;

outros bens, valores ou benefícios inerentes à execução do programa;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: pessoas físicas e pessoas jurídicas

de direito público ou privado voltadas à promoção e à execução do programa;

LXII  -  no  programa  social  Incentivo  à  Estruturação  da  Rede  de  Assistência

Farmacêutica,  cujo  objetivo  é  garantir  o  uso  racional  dos  medicamentos  pela

população,  por  meio  da  qualificação  dos  serviços  farmacêuticos  no  SUS  e  da

organização e manutenção de ações  de assistência  farmacêutica  para  atenção à

saúde:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores; recursos financeiros para construção da Farmácia de Minas, bem

como equipamentos, mobiliário,  livros, periódicos e demais bens entendidos como

necessários ou úteis para sua composição; custeio de profissionais que atuarão nas

unidades construídas; medicamentos básicos e de alto custo; cursos, seminários e

demais eventos voltados à atividade farmacêutica; materiais promocionais; bolsas em

projetos  de  extensão  e  de  pesquisa  a  universitários  e  profissionais  da  área

farmacêutica;

b)  destinatários  dos  bens,  valores  ou  benefícios:  Municípios,  consórcios
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intermunicipais de saúde; profissionais e universitários da área farmacêutica; pessoas

físicas e pessoas jurídicas de direito público ou privado voltadas à promoção e à

execução  do  programa,  tendo  como  público-alvo  a  população  do  Estado  e  os

usuários do SUS;

LXIII - no programa social Saúde Integrada, cujos objetivos são aprimorar a gestão

da rede por meio de instrumentos, ferramentas e políticas inovadoras que possibilitem

ofertar prestações comuns e ampliação do acesso do cidadão aos serviços de saúde

e, assim, garantir uma assistência integral e contínua:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores; estruturação de hospitais (construção), equipamentos, mobiliários

e demais bens necessários ou úteis para estruturação das redes de atenção à saúde;

financiamento dos hospitais do SUS de todo o Estado e da rede Fundação Hospitalar

do Estado de Minas Gerais - Fhemig -, tanto para construção como para reforma;

consultoria e assessoria na implantação e na manutenção dos hospitais; despesas de

viagens  para  monitoramento  dos  hospitais  e  capacitações;  cursos,  seminários  e

demais eventos de capacitação a serem executados inclusive pela Escola de Saúde

Pública  de  Minas  Gerais  -  ESP-MG  -;  sensibilização  e  aprimoramento  dos

profissionais de recursos humanos atuantes nos sistemas logísticos e de apoio às

redes de atenção à saúde; aparelhos eletroeletrônicos, de computação e de recepção

de  sinais  de  satélite;  aquisição  e  distribuição  de  medicamentos;  fornecimento  de

próteses  para  pacientes  das  unidades  integrantes  do  complexo  de  urgência  e

emergência, do complexo de hospitais gerais e do complexo de reabilitação e cuidado

ao idoso;

b)  destinatários  dos  bens,  valores  ou  benefícios:  Municípios;  consórcios

intermunicipais  de  saúde;  hospitais  do  SUS e  outros  prestadores  de  serviços  de

saúde, como os centros de referência, hospitais e profissionais de recursos humanos

que atuam na atenção primária, nos centros de referências das redes de atenção à

saúde  e  hospitais  do  SUS;  profissionais  responsáveis  pelo  monitoramento  dos

centros; pessoas naturais e pessoas jurídicas de direito público ou privado voltadas à

promoção e à execução do programa; profissionais que fazem parte da estrutura das

centrais de regulação e dos serviços necessários para estruturação do call-center; no
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caso do fornecimento de próteses, pacientes com prescrição médica e previsão na

contratualização;

LXIV  -  no  programa social  Política  de  Promoção  de  Emprego,  cujo  objetivo  é

ampliar  o  acesso  às  ações  de  atendimento,  orientação,  qualificação  e

encaminhamento visando à inserção do trabalhador no mercado de trabalho:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

emissão de  Carteira  de  Trabalho  e  Previdência  Social  -  CTPS -;  treinamento  de

atendentes das unidades Sistema Nacional de Emprego - Sine - e capacitação de

conselheiros municipais e estaduais do trabalho, treinamentos, seminários e oficinas,

lanches, transporte, hospedagem, diárias, material didático; preparação e inserção de

jovens no mundo do trabalho,  em ocupações com vínculo empregatício ou outras

atividades  produtivas  legais  geradoras  de  renda,  através  de  qualificação

socioprofissional e, ainda, concessão de auxílios financeiros de R$100,00 (cem reais)

cada, vale-transporte,  kit estudantil,  uniforme, seguro de vida e lanche;  cursos de

qualificação profissional, com fornecimento de vale-transporte, lanche e, nos cursos

de construção civil, bolsa-auxílio;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: pessoa natural maior de catorze

anos, funcionários das unidades de atendimento, conselheiros municipais de trabalho,

secretários executivos dos conselhos, gestores da política; jovens de dezoito a vinte e

nove anos que estejam em situação de desemprego e sejam membros de famílias

com renda mensal  per  capita de até um salário mínimo,  que, em virtude de suas

condições socioeconômicas, vulnerabilidade frente ao mundo do trabalho e, ainda,

estejam cursando ou tenham concluído o ensino fundamental; ou estejam cursando

ou tenham concluído o ensino médio, e não estejam cursando ou tenham concluído o

ensino  superior;  para  concessão  de  auxílio-financeiro  o  aluno  deverá  ter

aproveitamento  de  setenta  e  cinco  por  cento  de  carga  horária  por  período  do

programa; cidadão, acima de dezesseis anos, que busca oportunidade no mercado

de trabalho;

LXV - no programa social Programa de Geração de Renda e Inclusão Produtiva,

cujo objetivo é promover a inclusão produtiva, por meio da geração e obtenção de

renda,  fomento à economia popular solidária,  apoio aos trabalhadores autônomos,
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incentivo a atividades empreendedoras geradoras de trabalho e renda e promoção do

acesso aos instrumentos de microcrédito:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

qualificação social e profissional e intermediação de mão de obra autônoma;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: trabalhador cadastrado na Central

de Prestação de Serviços - CPS - que tenha cumprido as exigências determinadas

pela legislação vigente;

LXVI  -  no  programa social  Melhor  Emprego,  cujo  objetivo  é  gerar  emprego de

qualidade  no  Estado,  garantindo  eficiência  no  atendimento  às  necessidades  do

mercado de trabalho e promovendo formação profissional e técnico-profissional dos

trabalhadores mineiros de forma integrada à ampliação da oferta de empregos:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

atendimento às demandas dos mercados locais e regionais, assim como as ações de

formação de profissionais voltadas às mulheres com histórico de não participação no

mercado de trabalho; criação e institucionalização da rede mineira de trabalho, de

forma a articular todas as ações de trabalho, emprego e renda implementadas pelo

Estado; acesso do cidadão mineiro às ações integradas via rede mineira de trabalho,

por meio de unidades de atendimento ao trabalhador e empregador e por meios não

presenciais;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: população economicamente ativa,

empregadores, alunos do ensino médio e mulheres com mais de quarenta anos;

LXVII  -  no  programa  social  Desenvolvimento  da  Infraestrutura  Municipal,  cujo

objetivo é contribuir  para o dinamismo estadual  através de ações direcionadas ao

desenvolvimento da infraestrutura municipal:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

doação  de  bueiros  metálicos,  vigas/blocos-lajes  pré-moldadas  (tabuleiro),  mata-

burros, abrigos que permitam aos Municípios a consecução de obras de drenagem e

de infraestrutura viária;

b)  destinatários  dos  bens,  valores  ou  benefícios:  Municípios  que  estejam  em

situação regular  com a  administração pública  e  que cumpram com o previsto  no

Decreto nº 45.840, de 23 de dezembro de 2011;



2145
____________________________________________________________________________

LXVIII - no programa social Estruturação, Desenvolvimento e Promoção do Turismo

Mineiro,  cujos  objetivos são desenvolver,  estruturar  e formatar  produtos e roteiros

turísticos  mineiros  inovadores,  diversificando  a  oferta  turística,  envolvendo  a

qualificação e a profissionalização da governança do turismo e da rede de serviços

turísticos,  além  de  promover  o  destino  de  Minas  Gerais  nos  âmbitos  nacional  e

internacional,  contribuindo  para  consolidação  do  Estado  no  mercado  turístico  e

colaborando para a melhoria de sua competitividade turística:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores; realização e/ou apoio a confecção e instalação de sinalização

turística; realização e/ou apoio a obras de construção e melhoria da infraestrutura;

realização  e/ou  apoio  a  ações  e  seminários  de  sensibilização  para  a  atividade

turística;  realização  e/ou  apoio  a  cursos,  palestras,  seminários,  workshops,

minicursos e outras ações de capacitação e/ou qualificação para a atividade turística,

tanto  para agentes  e operadores de  turismo,  quanto para profissionais  da  cadeia

produtiva, e para outros públicos; distribuição de brindes e materiais, e realização de

ações  promocionais;  auxílio  financeiro  para  participação  nas  principais  feiras

nacionais e internacionais; realização e/ou apoio a eventos promocionais nacionais e

internacionais,  com  a  realização  de  shows e  oficinas  para  grandes  públicos;

realização e/ou apoio a missões empresariais para a promoção do turismo mineiro;

caravanas por meio de viagens de familiarização para operadores de turismo e para

imprensa,  aos  destinos  turísticos  mineiros;  distribuição de ingressos para  eventos

destinados a promover o turismo e a cultura; disponibilização de treinamentos, planos

estratégicos  ou  comerciais,  consultorias  e  assessorias  que  beneficiem  a  cadeia

produtiva do turismo; concessão de espaços necessários a divulgação e promoção da

cultura  e  do  turismo,  e/ou  a  estruturação  dos  destinos  turísticos  estratégicos  no

Estado;  patrocínio  a  eventos;  realização  e/ou  apoio  a  produção  de  material

publicitário e promocional; elaboração e disponibilização de pesquisas e indicadores

de monitoramento sobre turismo e cultura em Minas Gerais, inclusive de opinião e de

satisfação; e outros bens, valores ou benefícios inerentes à execução do programa;

b)  destinatários  dos  bens,  valores  ou  benefícios:  Municípios,  entidades,

associações, comunidade, servidores públicos ligados ao atendimento do turista ou
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vinculados às atividades turísticas, empresários e instâncias de governança;

LXIX  -  no  programa  social  Destino  Minas,  cujos  objetivos  são  promover  o

desenvolvimento  econômico  e  a  geração  de  negócios  por  meio  do  turismo,

aumentando a competitividade turística  dos  destinos  indutores de  Minas Gerais  e

demais  destinos  turísticos,  gerando  aumento  do  fluxo  de  turistas,  melhoria  na

satisfação dos visitantes e, consequentemente, aumento de geração de empregos e

renda, contribuindo para a consolidação de Minas Gerais como destino turístico de

excelência, fortalecendo a identidade mineira e visando à sustentabilidade econômica

dos empreendimentos turísticos após a Copa do Mundo de 2014:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores; realização e/ou apoio a confecção e instalação de sinalização

turística; realização e/ou apoio a obras de construção e melhoria da infraestrutura;

realização e/ou apoio a obras de revitalização de espaços públicos e construção de

estruturas de recepção aos turistas; realização e/ou apoio a ações e seminários de

sensibilização para a atividade turística; realização e/ou apoio a cursos, palestras,

seminários,  workshops, minicursos e outras ações de capacitação e/ou qualificação

para a atividade turística, tanto para agentes e operadores de turismo, quanto para

profissionais da cadeia produtiva, e para outros públicos; distribuição de brindes e

materiais,  e  realização de ações promocionais;  auxílio  financeiro para participação

nas  principais  feiras  nacionais  e  internacionais;  realização  e/ou  apoio  a  eventos

promocionais nacionais e internacionais, com a realização de shows e oficinas para

grandes públicos; realização e/ou apoio a missões empresariais para a promoção do

turismo mineiro; caravanas por meio de viagens de familiarização para operadores de

turismo e para imprensa, aos destinos turísticos mineiros; distribuição de ingressos

para  eventos  destinados  a  promover  o  turismo  e  a  cultura;  disponibilização  de

treinamentos,  planos  estratégicos  ou  comerciais,  consultorias  e  assessorias  que

beneficiem  a  cadeia  produtiva  do  turismo;  concessão  de  espaços  necessários  a

divulgação e promoção da cultura e do turismo, e/ou a estruturação dos destinos

turísticos  estratégicos  no  Estado;  patrocínio  a  eventos;  realização  e/ou  apoio  a

produção de  material  publicitário  e  promocional;  elaboração  e  disponibilização  de

pesquisas e indicadores de monitoramento sobre turismo e cultura em Minas Gerais,
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inclusive de opinião e de satisfação; e outros bens, valores ou benefícios inerentes à

execução do programa;

b)  destinatários  dos  bens,  valores  ou  benefícios:  Municípios,  entidades,

associações, comunidade, servidores públicos ligados ao atendimento do turista ou

vinculados às atividades turísticas, empresários e instâncias de governança;

LXX  -  no  programa  social  Gestão  Metropolitana,  cujo  objetivo  é  promover  a

melhoria da qualidade de vida dos cidadãos das regiões metropolitanas e respectivas

áreas  de influência,  através  da  organização,  do  planejamento  e  da  execução  de

funções públicas de interesse comum:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

compostagem  de  lixo;  capacitação  e  organização  de  catadores  de  materiais

recicláveis;  repasse  de  valores  para  construção  de  aterro  sanitário  ou  aterro

controlado, bem como de usinas de triagem e compostagem de lixo;

b)  destinatários  dos  bens,  valores  ou  benefícios:  pessoas  jurídicas  privadas  ou

públicas que possuam projetos alinhados com os objetivos da política governamental

referente à gestão de resíduos sólidos;

LXXI - no programa social Promoção e Defesa da Cidadania, cujos objetivos são

promover ações de reestruturação e descentralização fundiária no Estado, prevenir e

mediar conflitos coletivos que envolvam a posse e o uso da terra nas áreas urbanas e

rurais,  contribuindo  para  a  promoção  e  defesa  dos  direitos  humanos  e  civis,

observadas as diretrizes governamentais:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores;  cursos de capacitação,  treinamento,  consultoria  e assessoria,

materiais  didáticos,  diárias,  lanches,  refeições,  hospedagem,  transportes  e  outras

despesas a eles inerentes; insumos para o desenvolvimento da atividade rural, como

sementes, adubos, mudas, lona, mourões, arame, pregos; insumos agrícolas; ração

animal; contratação de ônibus para transporte em geral;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: trabalhadores rurais acampados,

em  casos  de  atendimento  emergencial,  em  ações  de  reintegração  de  posse;

trabalhadores  rurais  que  irão  participar  de  eventos  voltados  aos  objetivos  do

programa;  Municípios  e  entidades públicas ou  privadas,  cujas  finalidades  estejam
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relacionadas ao programa, por meio de repasse de recursos, na forma de convênio;

LXXII - no programa social Regularização Fundiária, cujos objetivos são efetivar a

regularização  fundiária  de  imóveis  devolutos  do  Estado  e  administrar  as  terras

arrecadadas até que recebam a destinação específica,  utilizando-se de processos

administrativos e jurídicos previstos em lei:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores; terras devolutas pertencentes ao Estado; cursos de capacitação,

treinamento, consultoria e assessoria, materiais didáticos, diárias, lanches, refeições,

hospedagem, transportes e outras despesas a eles inerentes; cessão em regime de

comodato  ou  doação  de  materiais  e  equipamentos  de  informática,  como

computadores,  notebooks,  impressoras,  copiadoras,  scanner e  Discos  Digitais

Versáteis - DVDs -; máquina digital; software para monitorar e avaliar os programas;

veículos automotivos; equipamentos e instrumentos para medição georreferenciada e

inspeção,  como  Sistema  de  Posicionamento  Global  -  GPS  -;  recursos  para  a

divulgação de projetos; outros bens, valores ou benefícios inerentes à execução do

programa;

b)  destinatários  dos  bens,  valores  ou  benefícios:  posseiros  na  condição  de

agricultores  familiares,  pequenos produtores rurais  e outros grupos de famílias de

trabalhadores  rurais  que  necessitem  de  uma  ação  governamental  dirigida  ao

processo de inclusão social de forma produtiva, segundo os critérios da Lei nº 11.020,

de 8 de janeiro de 1993;

LXXIII - no programa social Educação para Crescer, cujos objetivos são aumentar o

tempo de permanência diária dos alunos nas escolas (Escola em Tempo Integral -

ETI);  atingir  o  nível  recomendado  de  proficiência  por  meio  de  intervenções

pedagógicas,  capacitação  e  acompanhamento  dos  profissionais  da  educação

(Programa de Intervenção Pedagógica - PIP 1 e 2); criar um novo ensino médio, mais

atrativo, possibilitando a construção de autonomia e emancipação dos jovens (novo

ensino  médio);  ampliar  a  participação  das  famílias  na  vida  escolar  dos  alunos

(professor da família); prover o ensino de qualidade de forma a ampliar o acesso e as

taxas  de  conclusão  com  melhoria  da  eficiência  no  uso  dos  recursos  disponíveis

(provimento e gestão do ensino) e avaliar a qualidade do ensino do Sistema Público
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de Educação (Sistema Mineiro de Avaliação da Educação Pública - Simave):

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

expansão do período de permanência diária nas atividades promovidas pela escola e

fornecimento  de  alimentação  complementar  ao  período  em  que  os  alunos

permanecem  na  escola;  acompanhamento  e  capacitações  dos  profissionais  da

educação para uma atuação mais produtiva; visitas do professor da família aos lares

dos  alunos  para  conscientizar  e  estimular  a  participação  das  famílias  nas  vidas

escolares dos alunos; realização de avaliação da qualidade do ensino do Sistema

Público de Educação, por meio de testes censitários nos terceiro, quinto e nono ano

do ensino fundamental e terceiro ano do ensino médio;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: alunos da rede pública de ensino

de Minas Gerais e governos municipais;

LXXIV -  no  programa social  Pró-Escola,  cujos  objetivos  são capacitar  de  forma

continuada os profissionais da educação nos diferentes campos de atuação por meio

de  programas  presenciais,  semipresenciais  e  virtuais,  de  forma  a  promover  a

melhoria da qualidade do Sistema Público de Educação de Minas Gerais e garantir o

funcionamento  adequado  das  unidades  educacionais  do  ensino  fundamental,  por

meio do provimento adequado de infraestrutura física e operacional (obras, mobiliário,

equipamentos, tecnologia de informação e transportes):

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de recursos; adaptação, reforma e organização do espaço físico para abrigar

a sede da escola de formação, assim como seus equipamentos estruturais (museu da

escola, biblioteca do professor, salas de aula, laboratórios de informática, auditórios);

criação da plataforma virtual e suas funcionalidades, articuladamente com o centro de

referência virtual; consolidação da rede mineira de formação de educadores, por meio

de  cursos  ofertados,  oficinas  e  projetos  de  formação  em  rede;  organização  de

catálogos de ações articuladas em contexto na perspectiva de atuar diretamente no

cotidiano  da  escola  de  educação  básica,  como  a  implementação  da  rede  de

bibliotecas e o projeto de formação em espaços não formais de aprendizagem e a

realização  de  ações  estruturantes  capazes  de  fortalecer  a  atuação  do  professor,

como a  realização  do  congresso  anual  de  boas  práticas,  os  ciclos  de  rodas  de
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conversa e a mobilidade do profissional da educação (escola de formação);

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: escolas e alunos da rede pública

de ensino e profissionais da educação;

LXXV  -  no  programa  social  Governo  Eficiente,  cujo  objetivo  é  aumentar  a

produtividade e a qualidade dos serviços prestados pelo Governo, garantindo que os

avanços na gestão cheguem aos usuários finais e gerem mais e melhores resultados:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

pagamento  de  lanches,  na  realização dos  Comitês  Regionais  em  cada  região  de

planejamento do Estado; pagamento de diárias de viagens, passagens, lanches, na

realização dos fóruns regionais; realização de reuniões gerenciais com o Governador

com a participação de representantes locais da sociedade civil;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: gestores governamentais centrais

e  responsáveis  pelas  divisões regionais  dos  órgãos;  representantes da sociedade

civil, membros dos fóruns regionais; Prefeitos, convidados para a reunião gerencial

com o Governador;

LXXVI - no programa social Descomplicar - Minas Inova, cujo objetivo é simplificar a

ação  governamental  a  partir  de  um  ambiente  inovador  e  adequado  ao  bom

desenvolvimento de negócios e à prestação dos serviços à sociedade, promovendo

cidadania, educação fiscal e transparência das ações governamentais:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

disponibilização de cartilhas para os Municípios com temas relacionados a gestão

pública, empreendedorismo e qualidade; implantação e monitoramento de práticas de

gestão em Municípios; prêmio Excelência na Gestão Pública Municipal (parceria com

Instituto Qualidade Minas - IQM) para os Municípios com implantação de práticas de

gestão bem-sucedidas; disponibilização aos Municípios que aderirem ao Minas Fácil

de  equipamentos  de  informática  (computadores,  impressora  multifuncional,

estabilizadores,  leitores  de  código  de  barras,  dentre  outros)  mediante  termo  de

cessão,  durante  a  vigência  do  Acordo  de  Cooperação  Técnica;  aquisição  de

equipamentos  de  informática  para  suporte,  backup,  atualização  de  infraestrutura

informacional do Minas Fácil e implantação de novas unidades expressas; campanha

Torpedo Minas Legal de incentivo à exigência de documentos fiscais;  emissão de
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documentos  para  cidadão,  como carteira  de  identidade (primeira  via),  carteira  de

trabalho, intermediação de mão de obra, postagem de seguro desemprego, Cadastro

de  Pessoas  Físicas  -  CPF  -,  atestado  de  antecedentes  criminais,  entre  outros

serviços de atendimento ao cidadão; repasse de valores; ações de capacitação de

servidores, por  meio de cursos contratados pelo Estado e disponibilizado para os

Municípios  selecionados;  repasse  de  diárias  para  hospedagem  e  alimentação;

compra  de  passagens  e  seguros  de  viagens;  cursos  de  capacitação,  orientação

técnica; material  didático, de escritório e de divulgação, gráfico e impresso; outros

bens, valores ou benefícios inerentes à execução do programa.

b)  destinatários  dos  bens,  valores  ou  benefícios:  cidadãos,  empresários,

contribuintes,  servidores  da  administração  pública  estadual,  municipal  e  federal;

instituições contratadas ou conveniadas para a realização de cursos, consultoria e

capacitação  dos  Municípios;  pessoas  físicas  e  jurídicas  ligadas  às  ações  de

capacitação;

LXXVII - no programa social Cidade Administrativa, cujo objetivo é promover um

ambiente ocupacional  e de  convivência favorável  à  integração governamental  e à

efetividade  da  gestão  pública  por  meio  da  coordenação  e  operação  da  Cidade

Administrativa  com  foco  na  utilização  eficiente  dos  recursos,  na  melhoria  dos

processos e na finalização das obras complementares à implantação do complexo:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

conclusão da obra  de  revitalização do  Conjunto  Habitacional  União  localizado  no

Bairro Serra Verde, Belo Horizonte; conclusão da construção do campo de futebol

Monte  Castelo  no  Distrito  de  São  Benedito,  Município  de  Santa  Luzia;

disponibilização  de  cursos  de  culinária  para  população  do  entorno  pelo  Serviço

Nacional  de  Aprendizagem  Comercial  -  Senac  -  no  restaurante-  escola  a  ser

implantado  na  Cidade  Administrativa;  conclusão  das  melhorias  nas  escolas  do

entorno,  por  meio  de  obras  de  revitalização  e  reformas;  doação  de  resíduos

recicláveis  para  associação ou cooperativa  colaboradora;  contribuição na criação,

para a população vulnerável, de mecanismos de acesso à alimentação adequada, por

meio da doação de máquina de lavar louças industrial, capaz de otimizar a limpeza de

utensílios utilizados na preparação e distribuição de refeições do restaurante popular;
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b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: cidadãos residentes no Conjunto

Habitacional  União; cidadãos residentes e que trabalham na região do entorno da

Cidade  Administrativa;  catadores  de  lixo  participante  de  redes  de  associações,

associações e cooperativas sem fins lucrativos;

LXXVIII - no programa social Estímulo ao Desenvolvimento Produtivo e à Inovação,

cujo  objetivo  é  contribuir  para  o  estabelecimento  de  um  ambiente  favorável  ao

crescimento e maior desenvolvimento da estrutura produtiva, comercial e de serviços

do  Estado,  com  base  nas  políticas  estabelecidas  no  âmbito  nacional  e  estadual

visando aumentar a capacidade de atração, expansão, inovação e consolidação de

empreendimentos  produtivos;  dar  suporte  às  atividades  do  Conselho  de

Desenvolvimento Integrado - COIND - e seus fundos de desenvolvimento:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

recursos financeiros; mobiliário; computadores; equipamentos e materiais; cessão de

uso  de  equipamentos  e  computadores;  auxílio  financeiro  para  a  participação  em

eventos  e  para  sua  promoção;  outros  bens,  valores  ou  benefícios  inerentes  à

consecução dos objetivos do programa;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: pessoas físicas que desenvolvam

projetos de negócio de base tecnológica no Estado; e

LXXIX - No programa social Programa de Apoio à Indução e à Inovação Científica e

Tecnológica  para  o  Desenvolvimento  do  Estado  de  Minas  Gerais,  cujo  objetivo  é

promover a integração entre o setor empresarial e instituições de pesquisa para que

esta  parceria  possibilite  a  troca  de  informações  e  experiências  que  favoreçam  a

realização de projetos relevantes para o desenvolvimento do Estado de Minas Gerais:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

apoio  financeiro  a  projetos  avaliados  e  aprovados  pela  Fundação  de  Amparo  à

Pesquisa do Estado de Minas Gerais - FAPEMIG;

b)  destinatários  dos  bens,  valores  ou  benefícios:  entidades  de  pesquisa  e

desenvolvimento  tecnológico  e/ou  de  ensino  e  pesquisa,  públicas  ou  privadas,

sediadas  no  Estado  de  Minas  Gerais,  que  têm  projetos  aprovados  no  processo

realizado pela FAPEMIG;

LXXX - No programa social Desenvolvimento do Ensino Superior na UEMG cujos
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objetivos  são  promover  o  desenvolvimento  técnico,  científico,  artístico  e  cultural;

fortalecer  a  competitividade  do  mercado por  meio  da  formação  de  qualidade,  no

ensino  superior;  realizar  pesquisas de  interesse social  e  prestação de serviços  à

comunidade:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores; concessão de bolsas de iniciação científica e de extensão; auxílio

financeiro para participação em cursos, seminários e eventos científicos; promoção

de congressos, fóruns, seminários, cursos de extensão, entre outros eventos culturais

e  científicos;  publicações  científicas  e  intercâmbio;  concessão  de  premiações  em

dinheiro, troféus e medalhas a vencedores de concursos promovidos pela academia;

materiais  didáticos,  materiais  para  execução  de  projetos  de  ensino,  pesquisa  e

extensão; alimentação subsidiada à comunidade acadêmica; e outros bens, valores

ou benefícios inerentes à execução do programa;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: comunidade acadêmica, inclusive

alunos e servidores, bem como fundações que realizem atividades em parceria com a

Universidade;

LXXXI  -  No  programa  social  Investimento  Competitivo  para  o  Fortalecimento  e

Diversificação da Economia Mineira,  cujos  objetivos  são ampliar  a  capacidade de

promoção do desenvolvimento econômico, bem como a diversificação da economia e

aumentar a atração de investimentos para Minas Gerais:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

transferência de recursos para municípios, por meio de convênios, para realização de

obras  de  infraestrutura,  tais  como:  acessos  rodoviários;  galpões  industriais;

regularização de território, para atendimento às demandas dos protocolos de intenção

de investimento celebrados entre Estado de Minas Gerais e investidores;

b)  destinatários  dos  bens,  valores  ou  benefícios:  municípios  que  receberem

demandas provenientes de protocolos de intenção de investimento celebrados entre

Estado de Minas Gerais e investidores;

LXXXII  -  No  programa  social  Planejamento  e  Gerenciamento  de  Serviços  e

Infraestrutura de Transportes e Obras Públicas, cujos objetivos são gerir e apoiar a

programação, coordenação, regulação, controle da execução e da implementação de
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políticas públicas dos setores de transportes e obras públicas através de estudos,

projetos  e  consultorias  que  permitam  demonstrar  a  viabilidade  de  projetos

apresentados e o acompanhamento daqueles aprovados, bem como na implantação

de metodologias para melhoramento das atividades de gerenciamento de projetos:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

intervenções operacionais, tais como apreensão de animais, sinalizações horizontais

e verticais na MG-050;

b)  destinatários  dos bens,  valores  ou  benefícios:  usuários  do  transporte  público

metropolitano e intermunicipal;  usuários  das  rodovias  estaduais  concessionadas e

dos aeroportos mineiros, entes e órgãos da administração estadual que demandam

informações para subsidiar o planejamento e melhorar os serviços de transportes e

infraestrutura;

LXXXIII  -  No programa social  Democratização do Acesso à  Cultura  e  aos  seus

Mecanismos  de  Produção  cujo  objetivo  é  apoiar,  incentivar  e  realizar  ações  de

estímulo à democratização do acesso à cultura e aos seus mecanismos de produção,

visando à ampliação das redes e das ações de distribuição e exibição, promovendo a

socialização  do  conhecimento,  a  fruição  de  bens  e  serviços  culturais  e  o

fortalecimento das identidades culturais no Estado de Minas Gerais:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de bens e valores; ações de intercâmbio; oficinas de capacitação; concessão

de transporte, passagem aérea e terrestre; identificação de demandas e apoio para

ampliação das redes e das ações de distribuição, circulação e exibição; consolidação

de parcerias por meio de relações interinstitucionais e mecanismos de incentivo à

cultura no âmbito municipal,  estadual,  federal  e internacional;  desenvolvimento de

programas de arte-educação, educação patrimonial, estímulo às artes, formação de

público,  dentre outros;  realização de editais  temáticos e segmentados de apoio à

produção cultural; gestão dos mecanismos de incentivo - Lei Estadual de Incentivo à

Cultura  e  Fundo  Estadual  de  Cultura  palestras;  cursos;  debates;  encontros  e

congêneres; orientações sobre formas de participação em editais; pareceres técnicos

para  suporte  a  artistas  e  grupos  a  fim  de  disponibilizar  de  forma  adequada

informações  e  dados  das  diversas  áreas  culturais;  visitas  técnicas;  aquisição,
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tratamento  e  organização  de  acervos;  arranjos  de  espaços  físicos;  aquisição  de

equipamentos  mobiliários;  criação  de  associação  de  amigos;  informatização  de

acervos  e  serviços;  criação  de  uma rede de bibliotecas  municipais,  elaboração e

acompanhamento  de  projetos;  desenvolvimento  de  ações  de  incentivo  à  cultura;

cursos  de  capacitação;  empréstimos  e  exposições  literárias,  itinerantes,

acompanhadas de orientações e sugestões para a promoção de ações de incentivo à

leitura; prestar apoio técnico referente a processos de implantação e dinamização de

museus e qualificação de processos museológicos; prestar assessoria especializada

articulando a demanda dos segmentos culturais e artísticos com a oferta existente no

Estado de Minas Gerais com apoio dos núcleos de regionalização dos municípios

mineiros; assessoria para informar e orientar os agentes culturais sobre as normas,

diretrizes e procedimentos para a apresentação de projetos culturais, prestar apoio

técnico  para  a execução e prestação de contas  de projetos  artísticos  e  culturais;

promover  estudos,  pesquisas  com  agentes  culturais  para  o  aprimoramento  dos

mecanismos;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: artistas, produtores e agentes dos

diversos segmentos da produção artística cultural; entidades do Sistema Estadual de

Cultura; público em geral;

LXXXIV  -  No  programa  social  Modernização  e  Preservação  da  Infraestrutura

Cultural  cujos  objetivos  são  modernizar  e  otimizar  espaços  culturais  mineiros

proporcionando condições necessárias para o desenvolvimento de suas atividades

específicas  com  eficiência  e  eficácia  buscando  a  sustentabilidade  de  seus

equipamentos  culturais;  e  melhorar  e  o  fortalecer  a  infraestrutura  cultural,  com  a

ampliação  dos  serviços  públicos  visando  atender  às  diversas  necessidades  dos

cidadãos:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

elaboração de diagnósticos técnicos e planos de necessidades de cada equipamento

cultural;  ações  de  restauração,  conservação,  aquisição  de  equipamentos,  dentre

outras; consolidação de parcerias por meio de relações interinstitucionais no âmbito

estadual,  federal  e  internacional  e  também com a iniciativa  privada;  otimização e

modernização dos espaços culturais do sistema estadual de cultura;
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b)  destinatários  dos bens,  valores  ou  benefícios:  usuários  dos  serviços,  bens  e

produtos oferecidos pelas diversas unidades e órgãos vinculados ao sistema estadual

de cultura;

LXXXV - No programa social Morar em Minas cujos objetivos são reduzir o  déficit

habitacional criando condições de acesso à moradia para famílias de baixa renda; e

implementar  políticas  habitacionais  a  fim  de  garantir  a  manutenção  de  moradias

seguras, dignas e saudáveis nos municípios mineiros:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

construção,  execução  de  reformas,  melhorias  ou  ampliação  em  unidades

habitacionais em área urbana ou rural;

b)  destinatários  dos  bens,  valores  ou  benefícios:  população  enquadrada  nos

critérios definidos de pobreza e extrema pobreza em regiões com déficit habitacional

acima  de  dez  por  cento;  indígenas  e  quilombolas  definidos  por  entidades

certificadoras;

LXXXVI  -  No  programa social  Promoção  dos  Direitos  Difusos  e  Coletivos  cujo

objetivo  é  apoio  técnico  financeiro  para  reparação  dos  danos  causados  a  bens

protegidos  pelos  direitos  difusos  (meio  ambiente,  bens  de valor  artístico,  estético,

histórico e paisagístico):

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de recursos financeiros; mobiliário; computadores; equipamentos; materiais e

outros  bens,  valores  e  benefícios  necessários  à  consecução  dos  objetivos  do

programa;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: órgãos e entidades estaduais e

municipais;  entidades  sem  fins  lucrativos  que  tenham  entre  suas  finalidades

institucionais a proteção ao meio ambiente, ao patrimônio cultural, artístico, estético,

histórico,  turístico  ou  paisagístico  e  tenham  projetos  previamente  aprovados  pelo

Conselho Estadual de Defesa de Direitos Difuso;

LXXXVII  -  No  programa  social  Fortalecimento  e  Divulgação  dos  Direitos  dos

Consumidores cujo objetivo é orientar  os  cidadãos mineiros  acerca dos direitos  e

deveres dos consumidores:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:



2157
____________________________________________________________________________

executar  ações  que promovam o equilíbrio  nas  relações  de  consumo e  entre  os

empregadores e os empregados domésticos por meio da conscientização; divulgação

dos direitos do Código de Defesa do Consumidor e da Lei da Empregada Doméstica;

atendimentos jurídicos; realização de cursos e palestras que serão disponibilizados a

população em geral e outras formas que permitam maior participação do consumidor

e maior acesso à justiça;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: parceria com a Organização da

Sociedade  Civil  de  Interesse  Público  -  OSCIP/Movimento  das  Donas  de  Casa;

empregadas domésticas e população em geral; divulgação do Código de Defesa do

Consumidor e da Lei da Empregada Doméstica;

LXXXVIII - No programa social Fomento à Gestão Local de Políticas sobre Drogas

cujos  objetivos  são  fortalecer  as  estratégias  de  municipalização  das  ações  de

prevenção,  tratamento  e reinserção social  de usuários  de  álcool,  tabaco e  outras

drogas;  compartilhar  experiências  e  construir  referenciais  locais  para  as  políticas

sobre  drogas,  minimizando  os  fatores  de  risco  na  área  de  prevenção,  além  de

estabelecer em rede uma política pública nos moldes da gestão local:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores; realização de cursos de qualificação profissional; treinamentos;

eventos de mobilização social; oficinas diversas; materiais educativos; transporte e

hospedagem;

b)  destinatários  dos  bens,  valores  ou  benefícios:  conselheiros  municipais,

profissionais  da  área  de  saúde,  educação,  desenvolvimento  e  defesa  social;

monitores de oficinas; dependente químico e seus familiares; municípios; entidades

sem fins lucrativos que desenvolvem atividades voltadas para a prevenção do uso de

drogas,  recuperação de dependentes químicos e apoio aos seus familiares e que

estejam aptos aos editais de seleção;

LXXXIX - No programa social Gestão Integrada de Defesa Social cujo objetivo é

promover a qualidade de atuação e integração de ações e informações do Sistema de

Defesa  Social,  objetivando  a  redução  de  violência  e  criminalidade  e  aumento  da

proteção pública:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:
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repasse  de  valores;  equipamentos;  instrumentos;  eletrodomésticos;  mobiliário;

artefatos necessários à estruturação de Regiões Integradas de Segurança Pública -

RISP,  Áreas  Integradas  de Segurança  Pública  -  AISP,  Áreas  de Coordenação  de

Segurança Pública - ACISP; implantação do centro integrado de comando e controle;

implantação da academia de formação do sistema de defesa social; reestruturação de

delegacias da polícia civil e do instituto de perícia criminal; implantação de sistemas

de  videomonitoramento;  implantação  de  infraestrutura  de  policiamento  rural;

aprimoramento da análise e inteligência criminal, dentre outros afetos a segurança

pública; cursos de qualificação profissional para servidores e agentes públicos que

atuem em área afim à segurança pública, podendo haver pagamento de diárias para

os  educandos;  materiais  didáticos;  materiais  escolares;  lanches  e  refeições;

transporte;  hospedagem;  equipamentos  de  proteção  individual,  entre  outros

necessários  à  realização  e  à  participação  nos  cursos;  repasse  de  recursos  a

municípios para execução de obras, tais como de infraestrutura de prédios de RISP;

equipamentos de uso público,  áreas de lazer,  quadra poliesportiva,  dentre outros;

implantação  dos  locais  de  funcionamento  dos  Conseps;  realização  de  programas

preventivos  à  criminalidade  junto  às  comunidades locais;  outros  bens,  valores  ou

benefícios inerentes à execução do programa;

b)  destinatários  dos bens,  valores ou  benefícios:  órgãos  e  entidades  federais  e

municipais; Organizações Não-Governamentais; Organização da Sociedade Civil de

Interesse Público - OSCIP, cuja atuação afete direta ou indiretamente os objetivos e a

ações da gestão integrada do sistema de defesa social; membros dos Conseps, como

multiplicadores da política de segurança pública junto às comunidades; membros das

comunidades  atendidas  com  os  programas  patrocinados  pelos  Conseps,  dentre

outros  atores envolvidos  na promoção da segurança pública no  Estado de Minas

Gerais;

XC - No programa social Gestão Ambiental Integrada cujos objetivos são promover

o desenvolvimento sustentável por meio da articulação de políticas e ações relativas

à proteção e defesa do meio ambiente e da biodiversidade e à gestão dos recursos

hídricos e ambientais; coordenar o sistema estadual do meio ambiente e orientar a

articulação  e  integração  do  Sisema  com  os  diversos  setores  do  governo  e  da
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sociedade, qualificando a execução das políticas ambientais e de recursos hídricos,

visando a melhoria na qualidade de vida da população:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores para apoio à gestão ambiental visando à disposição adequada de

resíduos e a conservação do meio ambiente;

b)  destinatários  dos  bens,  valores  ou  benefícios:  municípios  que  atendem  aos

objetivos do programa;

XCI - No programa social Desenvolvimento Sustentável de Recursos Hídricos cujo

objetivo  são viabilizar  a  política estadual  de  recursos hídricos por  meio de ações

voltadas para recuperação e preservação da quantidade e da qualidade das águas

em Minas Gerais; promover e otimizar a infraestrutura hídrica, bem como atuar no

fortalecimento dos comitês de bacias hidrográficas:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores para atendimento às  políticas  públicas nacional  e estadual  de

recursos hídricos visando a melhoria da qualidade das águas no Estado;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: comitês de bacias hidrográficas e

agências de bacia hidrográficas que atendem aos objetivos do Programa;

XCII  -  No  programa  social  Melhoria  da  Qualidade  Ambiental  cujo  objetivo  é

promover a melhoria da qualidade ambiental do Estado por meio do desenvolvimento

de planos, programas e projetos voltados para a gestão da qualidade do ar, do solo,

de resíduos e efluentes urbanos, industriais e minerários:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores para atendimento às políticas públicas de prevenção e controle da

qualidade do ar, solo, resíduos e efluentes;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: pessoas físicas ou jurídicas do

Estado de Minas Gerais que atendam aos objetivos do Programa;

XCIII  -  No  programa  social  Programa  Plug  Minas  -  Centro  de  Formação  e

Experimentação  Digital,  cujos  objetivos  são  promover  a  formação  e  o

aperfeiçoamento educacional-profissional de jovens de 14 a 24 anos e ampliação de

oportunidades de inclusão produtiva por meio da cultura digital, bem como fomentar a

inovação e disseminação de conteúdos sobre cultura digital e juventudes:
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a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores; realização de cursos de qualificação profissional, treinamento e

oficinas  diversas;  materiais  didáticos;  materiais  escolares;  uniformes;  lanches  e

refeições;  transporte; hospedagem; equipamentos de proteção individual;  insumos,

materiais elétricos e eletrônicos, produtos alimentícios e de higiene, bem como outros

equipamentos  e  materiais  necessários  ao  desenvolvimento  de  trabalhos  e  à

aprendizagem  nas  oficinas;  distribuição  gratuita  de  periódico  científico  e  material

informativo; premiações em atividades previstas no programa, como computadores,

DVDs,  aparelhos  portáteis  de  reprodução  de  áudio  e  vídeo;  aparelhos  de

microinformática e eletroeletrônicos em geral;  cessão de espaço para exibições e

prêmios em espécie, entre outros que possam despertar o interesse do público-alvo,

com foco nos objetivos do programa;

b) destinatários dos bens valores ou benefícios: jovens de 14 a 24 anos, estudantes

ou egressos de escolas da rede pública estadual, bem como professores que atuem

com os anos finais dos ensinos fundamental e médio.”

- Anexe-se cópia ao projeto de lei nº 4.180/2013. 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 579/2013*

Belo Horizonte, 19 de novembro de 2013.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Encaminho  a  Vossa  Excelência,  para  que  seja  submetido  à  deliberação  dessa

egrégia  Assembleia,  o  incluso  projeto  de  lei  que  autoriza  o  Poder  Executivo  a

contratar  operação  de  crédito  no  âmbito  do  Programa  de  Modernização  da

Administração Geral  e Patrimonial  das Defensorias  Públicas -  PMAE Defensorias,

com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES.

Com a aprovação da proposta, pretende-se desenvolver, no âmbito da Defensoria

Pública  do  Estado  de  Minas  Gerais,  projeto  de  modernização  da  gestão  e

planejamento,  relativo  às  áreas  meio  e  finalística,  por  meio  do  levantamento  e

remodelamento  dos  processos  internos,  bem  como  o  desenvolvimento  e

aperfeiçoamento de sistemas de informação.
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Por entender relevante e para melhor compreensão do conteúdo do projeto, faço

anexar  a  Exposição  de  Motivos  da  Secretaria  de  Estado  de  Fazenda  -  SEF,

responsável pelo controle e pela administração dos recursos financeiros necessários

à consecução dos objetivos da Administração Pública Estadual.

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

A finalidade do Projeto de Lei ora encaminhado é propiciar a adesão do Estado a

linha de crédito oferecida pelo BNDES autorizada pela Resolução nº 4.015, de 29 de

setembro de 2011, do Banco Central do Brasil, mediante contratação de operação de

crédito com Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, até o

limite de R$11.000.000,00 (onze milhões de reais).

Referida  contratação  tem  como  objetivo  financiar  atividades  e  projetos  da

Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, dando cumprimento aos artigos 134 e

37  da  Constituição  da  República,  que  estabelece  a  missão  constitucional  das

Defensorias  Públicas  e  elenca  o  princípio  da  Eficiência  como  norteador  da

Administração Pública.

Desta  feita,  a  DefensOria  Pública  do  Estado  de  Minais  (DPMG)  definiu  como

prioridade estratégica, no Plano Geral de Atuação, a modernização da gestão e do

planejamento institucional, nas áreas meio e finalística, visando aumentar a qualidade

e eficiência dos serviços prestados ao hipossuficiente, por meio do levantamento e

remodelamento dos processos internos e do desenvolvimento e aperfeiçoamento de

sistemas de informação, com uso de tecnologia de informação.

Esta mesma prioridade estratégica foi definida por  todas as demais Defensorias

Públicas  do  país,  o que levou à  celebração de um Acordo de  Cooperação entre

Conselho  Nacional  de  Defensores  Públicos-Gerais  (CONDEGE),  o  Ministério  da

Justiça, por meio da Secretaria de Reforma do Judiciário,  e o Banco Nacional  de

Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), que culminou com a abertura de uma

linha  de  financiamento  para  essa  finalidade,  o  Programa  de  Modernização  das



2162
____________________________________________________________________________

Administrações Estaduais/PMAE Defensorias.

O  PMAE  Defensorias  tem  por  finalidade  o  financiamento  de  projetos  de

investimento  voltados  à  melhoria  da  eficiência,  qualidade  e  transparência  das

Defensorias Públicas dos Estados e Distrito Federal.

Esta linha de crédito se insere dentro do PMAE - Programa de Modernização da

Administração  das  Receitas  e  da  Gestão  Fiscal,  Financeira  e  Patrimonial  das

Administrações  Estaduais,  tendo  sido  criado  o  PMAE  Defensorias,  no  valor  de

R$300.000.000,00 (trezentos milhões), nos termos da Resolução CMN 4.015/2011,

para todas as Deíensorias Públicas dos Estados tendo sido atribuído à Defensoria

Pública do Estado de Minas Gerais o importe de R$11.000.000,00 (onze milhões), e

terá sua vigência expirada em 22/03/2014.

Justificativa

Com  a  aprovação  do  presente,  pretende-se  desenvolver  no  âmbito  interno  da

Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais projeto de modernização da gestão e

planejamento,  relativo  às  áreas  meio  e  finalística,  através  do  levantamento  e

remodelamento dos processos internos, e o desenvolvimento e aperfeiçoamento de

sistemas de informação, com uso de tecnologia de informação, através das seguintes

etapas:

a) Contratação de consultoria para análise, mapeamento e otimização dos fluxos e

processos da instituição, apoiando todo o desenvolvimento do projeto;

b)  Desenvolvimento  de  sistema de  informações  para  a  área  finalística  e  meio,

agregando  qualidade  e  produtividade  aos  trabalhos  de  prestação  de  assistência

jurídica  e  atendimento  multidisciplinar  aos  assistidos,  bem  como modernizando  o

planejamento e gestão institucional, possibilitando, dentre eles:

• O controle processual (judicial) e extrajudicial de todas as prestações

jurídicas e multidisciplinares, de modo a se ter uma visão integral dos

assistidos;

• Implantação da central de relacionamento com o cidadão - serviço

129,  permitindo  a  melhoria  do  acesso  do  cidadão  aos  serviços,

dando-lhe conforto, agilidade, e informações rápidas e precisas sobre

as suas demandas;
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• Suporte  remoto  à  Defensoria  Pública  Itinerante  e  ao  atendimento

externo, como por exemplo o prisional e os mutirões;

• A criação da Ouvidoria da DPMG;

• A integração entre as diversas áreas institucionais acarretando um

ganho  qualitativo  e  quantitativo  na  defesa  dos  direitos  dos

hipossuficientes;

• O levantamento mais apurado de dados dos assistidos, permitindo o

apoio à tomada de decisões, por meio, inclusive, de levantamento

estatístico,  a  elaboração  de  estudos  para  enfrentamento  dos

problemas  sociais,  a  atuação  em  rede  com  os  demais  órgãos  e

poderes constituídos;

• Uma maior transparência da atuação da DPMG frente a população e

aos demais órgãos e poderes constituídos;

c) Aquisição de hardware, software, infraestrutura lógica e de comunicação, com

links de velocidade adequada em todo o Estado;

d) Capacitação de recursos humanos com treinamento específico de servidores e

Defensores  Públicos  para  o  atendimento  das  demandas  dos  hipossuficientes,

inclusive por meio de ambiente de ensino à distância (EAD) e disponibilização de

biblioteca;

e) Adequação de ambientes físicos para a melhoria das instalações voltadas ao

atendimento.

A título de garantia para a realização da operação de crédito,  o projeto prevê a

vinculação,  pelo  Estado,  de  sua  cota  da  repartição  constitucional  das  receitas

tributárias estabelecidas nos arts. 157 e 159 da Constituição da República. Trata-se,

pois,  de  uma  exceção  ao  princípio  orçamentário  da  não-afetação  da  receita  de

impostos, com amparo no art. 47 da Resolução 43 do Senado Federal, que permite a

vinculação de receitas próprias geradas pelos impostos a que se referem os arts. 155,

e dos recursos de que tratam os arts. 157 e 159, I, "a" e II, da Constituição Federal,

para  a  prestação  de  garantia  ou  contragarantia  à  União  e  suas  autarquias  e

fundações.

Finalmente,  a  proposta  não  encontra  óbice  do  ponto  de  vista  da  Lei  de
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Responsabilidade Fiscal  -  Lei  Complementar  Federal  101/2000,  nem do ponto de

vista orçamentário.

Belo Horizonte, 17 de outubro de 2013.

Magno Simões de Brito, Diretor da Diretoria Central de Gestão da Dívida Pública -

Osmar Teixeira de Abreu, Diretor da Superintendência Central de Ativos e da Dívida

Pública - Eduardo Antônio Codo dos Santos, Subsecretário do Tesouro Estadual.

PROJETO DE LEI Nº 4.740/2013

Autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito com o Banco Nacional

de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES.

Art.  1º  -  Fica o Poder Executivo autorizado a promover a adesão do Estado de

Minas Gerais ao Programa de Modernização da Administração Geral e Patrimonial

das Defensorias Públicas dos Estados e do Distrito Federal - PMAE Defensorias, nos

termos da Resolução nº 4.015, de 29 de setembro de 2011, do Banco Central do

Brasil,  mediante  contratação  de  operação  de  crédito  com  o  Banco  Nacional  de

Desenvolvimento Econômico e Social  -  BNDES, até o limite de R$ 11.000.000,00

(onze milhões de reais).

Parágrafo  único  -  A operação  de  que  trata  o  caput tem  por  objetivo  financiar

atividades e projetos voltados à melhoria de eficiência, qualidade e transparência da

Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, conforme metas definidas pela Lei nº

20.008, de 4 de janeiro de 2012, que atualiza o Plano Mineiro de Desenvolvimento

Integrado, e constantes no Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2012-

2015, instituído pela Lei nº 20.024, de 9 de janeiro de 2012.

Art. 2º - Fica o Poder Executivo autorizado a oferecer como contragarantia à União

as receitas geradas pelos tributos a que se refere o art. 155 e os recursos de que

tratam os arts. 157 e 159, I, “a”, e II da Constituição da República.

Art. 3º - Os recursos provenientes da operação de crédito de que trata esta lei serão

consignados como receita orçamentária do Estado.

Art. 4º - O Orçamento do Estado consignará, anualmente, recursos necessários ao

atendimento  das  despesas  relativas  à  amortização  do  principal,  juros  e  demais

encargos decorrentes da operação de crédito autorizada por esta lei.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.”
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-  Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira

para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 580/2013*

Belo Horizonte, 25 de novembro de 2013.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Encaminho a Vossa Excelência, para exame dessa egrégia Assembleia, emendas

ao Projeto de Lei Complementar nº 53, de 2013, que institui o Regime de Previdência

Complementar para os servidores públicos titulares de cargos efetivos dos Poderes

do Estado e membros de Poderes, do Ministério Público, do Tribunal de Contas e

Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, fixa o limite máximo para a concessão

de aposentadorias e pensões de que trata o art. 40 da Constituição da República

Federativa  do  Brasil,  autoriza  a  criação  de  entidade  fechada  de  previdência

complementar, na forma de fundação, e dá outras providências.

As emendas encaminhadas têm como objetivo aprimorar a redação de alguns dos

dispositivos do Projeto de Lei no intuito de dar maior clareza ao seu texto e garantir a

segurança  jurídica  aos  atuais  servidores  públicos  quanto  ao  seu  regime  de

aposentadoria.

São essas, Senhor Presidente, as razões que me levam a propor as emendas ora

apresentadas ao Projeto de Lei Complementar nº 53, de 2013.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

EMENDA Nº AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 53, DE 2013

Suprimam-se os incisos V e VI do art. 2º.

Dê-se ao art. 3° a seguinte redação:

“Art.  3º  -  Aplica-se o limite  máximo estabelecido  para os  benefícios  do  Regime

Geral de Previdência Social - RGPS - de que trata o art.  201 da Constituição da

República às aposentadorias e pensões a serem concedidas pelo Regime Próprio de

Previdência Social do Estado de Minas Gerais aos servidores e membros de Poder a

que se refere o parágrafo único do art. 1º que tenham ingressado no serviço público a

partir da data de início da vigência do Regime de Previdência Complementar de que
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trata esta lei, independentemente de sua adesão a ele.

§ 1º - A vigência do Regime de Previdência Complementar instituído por esta lei

complementar  será  considerada  a  partir  da  data  de  publicação,  pelo  órgão

fiscalizador, da autorização de aplicação do regulamento do plano de benefícios da

entidade a que se refere o art. 4º.

§ 2º - A adesão ao Regime de Previdência Complementar dos servidores depende

de  prévia  e  expressa  opção  por  um  dos  planos  de  benefícios  acessíveis  ao

participante.

§ 3º - O disposto no caput não se aplica ao servidor que, cumulativamente:

I - tenha ingressado no serviço público antes da vigência do regime de que trata

esta Lei Complementar;

II  -  não  tenha  sido  alcançado  pela  vigência  de  outro  regime  de  previdência

complementar;

III - sem descontinuidade, tenha sido exonerado de um cargo para investir-se em

outro.”.

Dê-se ao inciso I do parágrafo único do art. 5° a seguinte redação:

“Art. 5º - A Prevcom-MG organizar-se-á sob a forma de fundação pública de direito

privado, dotada de autonomia administrativa, financeira, patrimonial e de gestão de

recursos humanos, e terá sede e foro em Belo Horizonte.

Parágrafo único - A natureza pública da Prevcom-MG, a que se refere o § 15 do art.

40 da Constituição da República, consistirá na:

I  -  submissão  à  legislação  federal  sobre  licitações  e  contratos  administrativos

observado o disposto no art. 19;”.

Dê-se ao art. 19 a seguinte redação:

“Art.  19  -  A  Diretoria  Executiva  editará  ato  próprio  com  normas  sobre  as

contratações para a gestão das reservas garantidoras, a gestão do passivo atuarial, a

gestão  e  o  pagamento  dos  benefícios  previdenciários  complementares  e  demais

atividades próprias de entidades fechadas de previdência complementar, observados

os princípios constitucionais aplicáveis, dando publicidade a essas normas.”.

Dê-se ao art. 36 a seguinte redação:

“Art.  36  -  Observado  o  disposto  no  §  9º  do  art.  7º,  o  governador  do  Estado
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designará os membros que deverão compor provisoriamente o Conselho Deliberativo

e o Conselho Fiscal da Prevcom-MG, dispensada a exigência constante no § 3º do

art. 7º.

§ 1º - O mandato dos membros dos conselhos de que trata o caput será de quatro

anos  para  os  representantes  dos  patrocinadores  e  de  dois  anos  para  os

representantes dos participantes.

§  2º  -  Durante  o  período  do  mandato  provisório  dos  representantes  dos

participantes  nos  conselhos  de  que  trata  o  caput, será  realizada  eleição  para  o

próximo  mandato,  o  qual  se  iniciará  após  o  término  do  mandato  provisório  e

obedecerá o disposto nos §§ 3º, 4º e 7º do art. 7º.

§ 3º - Ao término do mandato provisório dos representantes dos patrocinadores nos

conselhos de que trata o caput, o governador do Estado indicará, nos termos dos §§

1º, 2º e 4º, do art. 7º, os representantes dos patrocinadores.”.”

-  Publicada,  fica  a  mensagem  em  poder  da  Mesa,  aguardando  a  inclusão  da

proposição em ordem do dia.

* - Publicado de acordo com o texto original.

OFÍCIOS

Do Sr. Álvaro Campos de Carvalho, superintendente regional do Dnit (2), prestando

informações  relativas  aos  Requerimentos  n°s  5.599/2013,  da  Comissão  de

Segurança Pública, e 5.767/2013, da Comissão de Transporte.

Da  Sra.  Ana  Lúcia  Almeida  Gazzola,  secretária  de  Educação,  prestando

informações relativas ao Requerimento n° 5.796/2013, da Comissão de Educação.

Da Sra. Andrea Mismotto Carelli, coordenadora do Centro de Apoio Operacional às

Promotorias de Justiça da Infância e Juventude, prestando informações relativas ao

Requerimento n° 6.023/2013, da Comissão de Direitos Humanos.

Da  Sra.  Angela  Inácio,  chefe  do  Gabinete  da  Ministra  da  Cultura  (substituta),

prestando informações relativas ao Requerimento n° 6.017/2013,  da Comissão de

Cultura.

Do Sr. Antonio José Gonçalves Henriques, diretor executivo do Fundo Nacional de

Assistência Social, informando a transferência de recursos desse fundo para o Fundo

Estadual de Assistência Social. (- À Comissão de Fiscalização Financeira, para os
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fins do art. 74 da Constituição do Estado, c/c o art. 100, inciso XVI, do Regimento

Interno.)

Do Sr. Carlaile Jesus Pedrosa, prefeito municipal de Betim, prestando informações

relativas ao Requerimento n° 5.931/2013, da Comissão de Educação.

Da  Sra.  Christiane  Neves  Procópio  Malard,  chefe  de  gabinete  da  Defensoria

Pública-Geral, prestando informações relativas ao Requerimento n° 6.075/2013, da

Comissão de Assuntos Municipais.

Do Sr.  Daniel  Oliveira  de  Ornelas,  promotor  de  justiça  da  Comarca de Montes

Claros,  prestando  informações  relativas  ao  Requerimento  n°  5.620/2013,  da

Comissão de Direitos Humanos.

Do Sr. David Falcão, chefe da Assessoria Parlamentar do Banco Central do Brasil,

prestando informações relativas ao Requerimento n° 2.336/2012, do deputado Délio

Malheiros.

Do Sr. Domingos Ventura de Miranda Júnior, promotor de justiça da Comarca de

Ouro  Preto,  prestando  informações  relativas  ao  Requerimento  n°  5.677/2013,  da

Comissão de Meio Ambiente.

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° 5.699/2013, da Comissão de Participação Popular.

Do Sr.  Guilherme Alves  Ferreira  e  Oliveira,  advogado  da  empresa  Estação BH

Administração Ltda., prestando informações relativas ao requerimento da deputada

Liza Prado encaminhado por meio do Ofício nº 2.986/2013/SGM.

Do Sr. Gustavo Ribeiro Bedran, diretor de Relações Institucionais da Associação

dos Especialistas em Políticas e Gestão da Saúde do Estado, solicitando desta Casa

uma reunião  para  apresentação  da  referida  associação  e  apoio  à  aprovação  do

projeto de lei que institui gratificação à categoria. (- À Comissão de Saúde.)

Do Sr. Hermes Jorge Chipp, diretor-geral do Operador Nacional do Sistema Elétrico,

prestando  informações  relativas  ao  requerimento  da  Comissão Extraordinária  das

Águas encaminhado por meio do Ofício nº 2.969/2013 /SGM.

Do Sr. Júlio César dos Santos Esteves, secretário adjunto de Casa Civil, prestando

informações  relativas  ao  Projeto  de  Lei  nº  4.167/2013,  em  atenção  a  pedido  de
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diligência da Comissão de Justiça. (- Anexe-se ao referido projeto de lei.)

Do Sr. Júlio César Luciano, promotor de justiça, prestando informações relativas ao

Requerimento n° 3.555/2009, da Comissão de Administração Pública.

Do Sr.  Luiz Fernando Bandeira  de  Mello,  chefe  de  gabinete da  Presidência  do

Senado Federal, prestando informações relativas ao Requerimento n° 5.875/2013, da

Comissão da Pessoa com Deficiência.

Do  Sr.  Luiz  Moreira  Gomes  Júnior,  conselheiro  nacional  do  Ministério  Público,

encaminhando relatórios referentes a reuniões do Conselho Nacional do Ministério

Público.

Da  Sra.  Maria  Coeli  Simões  Pires,  secretária  de  Casa  Civil  (12),  prestando

informações  relativas  aos  Requerimentos  n°s  2.239/2013,  da  Comissão  de  Meio

Ambiente,  4.036/2012,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  5.294/2013,  do

deputado  Sargento  Rodrigues,  5.327/2013,  do  deputado  Leonídio  Bouças,

5.341/2013,  da  Comissão Extraordinária das Águas,  5.430/2013,  da  Comissão de

Transporte, 5.445 e 5.571/2013, do deputado Anselmo José Domingos, 5.492/2013,

da  Comissão  de  Saúde,  5.609/2013,  do  deputado  Duarte  Bechir,  5.813/2013,  da

Comissão de Política Agropecuária, e 5.965/2013, da Comissão de Direitos Humanos.

Da Sra. Nívia Mônica da Silva, coordenadora do Centro de Apoio Operacional das

Promotorias  de  Justiça  de  Defesa  dos  Direitos  Humanos  e  Apoio  Comunitário,

prestando informações relativas ao Requerimento nº  5.080/2013,  da Comissão de

Direitos Humanos.

Da Sra. Paola Fragoso Lisboa, da Unimed-Rio, prestando informações relativas ao

requerimento  da  deputada  Liza  Prado  encaminhado  por  meio  do  Ofício  nº

2.987/2013/SGM.

Da Sra.  Renata Vilhena,  secretária  de  Planejamento  (3),  prestando informações

relativas  aos  Requerimentos  n°s  5.264/2013,  da  deputada Liza  Prado,  e  5.666  e

5.792/2013,  das  Comissões  de  Segurança  Pública  e  de  Assuntos  Municipais,

respectivamente.

Da Sra. Renata Vilhena, secretária de Planejamento (2), sugerindo a apresentação

de emendas aos Substitutivos nº 1 aos Projetos de Lei nºs 4.440 e 4.648/2013. (-

Anexem-se aos referidos projetos de lei.)
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Do  Sr.  Renato  Patrício  Teixeira,  corregedor-geral  de  Polícia  Civil,  agradecendo

manifestação de aplauso formulada por esta Casa em atenção ao Requerimento n°

5.989/2013, da Comissão de Direitos Humanos.

Do  Sr.  Rômulo  de  Carvalho  Ferraz,  secretário  de  Defesa  Social,  prestando

informações relativas ao Requerimento n° 5.810/2013, da Comissão de Segurança

Pública.

Do  Sr.  Wanderlúcio  Barbosa,  presidente  da  Câmara  Municipal  de  Mercês,

solicitando a atenção desta Casa à Apae desse município. (- À Comissão da Pessoa

com Deficiência.)

2ª Fase (Grande Expediente)

Apresentação de Proposições

O presidente - A presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra

aos oradores inscritos para o Grande Expediente.

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à presidência as seguintes proposições:

PROJETO DE LEI Nº 4.741/2013

Declara de utilidade pública o Conselho Central Sagrados Corações da Sociedade

de São Vicente de Paulo - CCSC SSVP -, com sede no Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Conselho Central Sagrados Corações

da Sociedade de São Vicente de Paulo - CCSC SSVP -, com sede no Município de

Belo Horizonte.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 27 de novembro de 2013.

João Vítor Xavier

Justificação: O Conselho Central Sagrados Corações da Sociedade de São Vicente

de Paulo, com sede no Município de Belo Horizonte, é uma sociedade civil, de direito

privado,  sem  fins  lucrativos,  com  prazo  indeterminado  de  duração,  fundada  em

16/2/1986.  Tem  como  objetivo  desenvolver  atividades  beneficentes,  caritativas,

culturais, promocionais e de assistência social, sem distinção quanto a raça, sexo,

condição social, credo político ou religioso das pessoas assistidas e considerando os

princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e
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eficiência.

Os  membros  de  sua  diretoria  são  reconhecidamente  pessoas  idôneas  e  não

remuneradas pelo exercício de suas funções. Desde sua fundação, vem cumprindo

fielmente suas finalidades estatutárias, prestando relevantes serviços à comunidade.

Por sua importância, contamos com o apoio dos nobres pares à aprovação deste

projeto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do

Trabalho,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.742/2013

Declara de utilidade pública a Associação de Apoio às Pessoas Vivendo com HIV

de Uberaba - Aapvhiv -, com sede no Município de Uberaba.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica declarada de utilidade pública a Associação de Apoio às Pessoas

Vivendo com HIV de Uberaba - Aapvhiv.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.

Sala das Reuniões, 27 de novembro de 2013.

Antonio Lerin

Justificação: A Associação de Apoio às Pessoas Vivendo com HIV de Uberaba -

Aapvhiv - é uma associação civil, em funcionamento desde 16/10/2009, que tem por

finalidades amparar os portadores do HIV e seus familiares com ações preventivas,

protetivas e  assistenciais,  como doação de medicamentos,  alimentos e  vestuário,

avaliações clínicas e acompanhamento psicossocial;  e promover a reinserção dos

portadores no convívio social e nas atividades cotidianas.

A associação atende aos requisitos legais para ser declarada de utilidade pública,

razão  pela  qual  esperamos  a  anuência  dos  nobres  colegas  à  concessão  do

pretendido título declaratório.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

Saúde, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I, do Regimento

Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 4.743/2013

Dispõe sobre a alteração dos limites da área do Parque Estadual Alto Cariri, criado

pelo Decreto nº 44.726, de 18 de fevereiro de 2008.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Os limites  e  confrontações do Parque Estadual  Alto  Cariri,  criado pelo

Decreto nº 44.726, de 18 de fevereiro de 2008, localizado nos Municípios de Salto da

Divisa  e  Santa  Maria  do  Salto,  com  área  de  6.214,2781ha  (seis  mil  duzentos  e

quatorze  vírgula  dois  mil  setecentos  e  oitenta  e  um  hectares),  são  definidos  no

memorial descritivo constante do anexo desta lei.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 27 de novembro de 2013.

Carlos Pimenta

ANEXO

(a que se refere o art. 1º da Lei nº , de )

Inicia-se  a  descrição  deste  perímetro  no  vértice  001,  de  coordenadas  N

8.203.646,826m e E 392.741,633m; deste, segue confrontando com a propriedade de

espólio de Silvio Antonio Pimenta, com os seguintes azimutes e distâncias: 114°09'08"

e 479,18m até o vértice 002, de coordenadas N 8.203.450,761m e E 393.178,870m;

151°43'31" e 2.072,01m até o vértice 003, de coordenadas N 8.201.625,970m e E

394.160,376m;  deste,  segue  confrontando  com  a  propriedade  de  Carlos  Renato

Pimenta Viana, com os seguintes azimutes e distâncias: 231°50'43" e 183,78m até o

vértice  004,  de  coordenadas  N  8.201.512,431m  e E  394.015,858m;  153°26'39"  e

293,59m até o vértice 005, de coordenadas N 8.201.249,811m e E 394.147,114m;

189°42'33"  e  371,34m até  o  vértice 006,  de  coordenadas  N 8.200.883,789m e E

394.084,488m;  175°08'05"  e  1.057,90m  até  o  vértice  007,  de  coordenadas  N

8.199.829,702m e E 394.174,212m;  64°22'59"  e  1.099,71m até  o  vértice  008,  de

coordenadas N 8.200.305,166m e E 395.165,827m; deste, segue confrontando com a

propriedade  de  espólio  de  Silvio  Antonio  Pimenta,  com  os  seguintes  azimutes  e

distâncias:  163°58'45"  e  1.359,06m  até  o  vértice  009,  de  coordenadas  N

8.198.998,892m  e  E  395.540,912m;  181°43'57"  e  938,46m  até  o  vértice  010,  de

coordenadas  N  8.198.060,857m  e  E  395.512,538m;  169°27'42"  e  823,13m  até  o
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vértice  011,  de  coordenadas  N 8.197.251,614m e E  395.663,080m;  170°25'12"  e

57,30m até o vértice 012,  de  coordenadas N 8.197.195,110m e E 395.672,617m;

82°21'33"  e  449,65m  até  o  vértice  013,  de  coordenadas  N  8.197.254,895m  e  E

396.118,273m;  27°11'40"  e  393,90m  até  o  vértice  014,  de  coordenadas  N

8.197.605,256m  e  E  396.298,290m;  46°45'24"  e  333,68m  até  o  vértice  015,  de

coordenadas  N  8.197.833,862m  e  E  396.541,362m;  82°10'00"  e  246,12m  até  o

vértice  016,  de  coordenadas  N  8.197.867,406m  e  E  396.785,184m;  90°03'33"  e

196,35m até o vértice 017, de coordenadas N 8.197.867,203m e E 396.981,533m;

354°18'17"  e  266,40m até  o  vértice 018,  de  coordenadas  N 8.198.132,289m e E

396.955,096m;  85°55'11"  e  48,51m  até  o  vértice  019,  de  coordenadas  N

8.198.135,741m  e  E  397.003,484m;  105°03'04"  e  62,04m  até  o  vértice  020,  de

coordenadas N 8.198.119,631m e E 397.063,393m; 4°17'04" e 169,63m até o vértice

021, de coordenadas N 8.198.288,784m e E 397.076,066m; 16°29'17" e 181,11m até

o vértice 022, de coordenadas N 8.198.462,447m e E 397.127,468m; 324°39'10" e

385,12m até o vértice 023, de coordenadas N 8.198.776,574m e E 396.904,664m;

39°40'53"  e  298,16m  até  o  vértice  024,  de  coordenadas  N  8.199.006,036m  e  E

397.095,042m;  72°18'06"  e  135,84m  até  o  vértice  025,  de  coordenadas  N

8.199.047,332m  e  E  397.224,451m;  318°07'49"  e  167,79m  até  o  vértice  026,  de

coordenadas  N  8.199.172,276m  e  E  397.112,465m;  293°20'09"  e  204,40m  até  o

vértice  027,  de  coordenadas  N 8.199.253,241m  e E  396.924,788m;  311°12'21"  e

351,92m até o vértice 028, de coordenadas N 8.199.485,074m e E 396.660,023m;

297°07'20"  e  147,02m até  o  vértice 029,  de  coordenadas  N 8.199.552,098m e E

396.529,172m;  343°33'15"  e  142,78m  até  o  vértice  030,  de  coordenadas  N

8.199.689,032m  e  E  396.488,751m;  322°52'35"  e  448,46m  até  o  vértice  031,  de

coordenadas  N  8.200.046,602m  e  E  396.218,091m;  347°02'58"  e  167,17m  até  o

vértice  032,  de  coordenadas  N  8.200.209,516m  e  E  396.180,628m;  95°23'04"  e

4.485,94m até o vértice 033, de coordenadas N 8.199.788,560m e E 400.646,774m;

deste, segue confrontando com o Estado da Bahia, com os seguintes azimutes e

distâncias:  216°57'40"  e  6.134,02m  até  o  vértice  034,  de  coordenadas  N

8.194.887,209m e E 396.958,554m; 307°00'00" e 1.391,77m até o vértice 035, de

coordenadas N 8.195.724,799m e E 395.847,040m; 270°52'22" e 1.793,44m até o
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vértice  036,  de  coordenadas  N 8.195.752,117m e E  394.053,804m;  196°01'05"  e

1.773,95m até o vértice 037, de coordenadas N 8.194.047,037m e E 393.564,301m;

233°11'03"  e  999,63m até  o vértice  038,  de  coordenadas  N 8.193.448,013m e E

392.764,027m;  227°57'05"  e  1.039,58m  até  o  vértice  039,  de  coordenadas  N

8.192.751,744m e E 391.992,061m; 217°55'47" e 2.370,04m até o vértice 040, de

coordenadas N 8.190.882,342m e E 390.535,210m; 198°39'37" e 4.896,99m até o

vértice  041,  de  coordenadas  N 8.186.242,780m  e  E  388.968,391m;  deste,  segue

confrontando com a Área de Refúgio Estadual da Vida Silvestre Mata dos Muriquis,

com os seguintes azimutes e distâncias: 309°10'41" e 261,38m até o vértice 042, de

coordenadas  N  8.186.407,904m  e  E  388.765,770m;  336°47'19"  e  533,73m  até  o

vértice  043,  de  coordenadas  N  8.186.898,432m  e E  388.555,413m;  344°36'49"  e

728,39m até o vértice 044, de coordenadas N 8.187.600,719m e E 388.362,150m;

315°39'28"  e  287,37m até  o  vértice 045,  de  coordenadas  N 8.187.806,239m e E

388.161,295m;  46°13'54"  e  45,26m  até  o  vértice  046,  de  coordenadas  N

8.187.837,549m  e  E  388.193,981m;  292°02'43"  e  612,62m  até  o  vértice  047,  de

coordenadas  N  8.188.067,490m  e  E  387.626,152m;  276°21'10"  e  303,89m  até  o

vértice  048,  de  coordenadas  N 8.188.101,115m e E  387.324,132m;  275°42'50"  e

175,11m até o vértice 049, de coordenadas N 8.188.118,550m e E 387.149,888m;

328°10'56" e 1.304,96m até o vértice 050, de coordenadas N 8.189.227,414m e E

386.461,890m;  336°42'18"  e  283,65m  até  o  vértice  051,  de  coordenadas  N

8.189.487,942m  e  E  386.349,716m;  310°46'41"  e  364,92m  até  o  vértice  052,  de

coordenadas  N  8.189.726,279m  e  E  386.073,386m;  338°48'01"  e  40,52m  até  o

vértice  053,  de  coordenadas  N  8.189.764,057m  e E  386.058,733m;  289°53'16"  e

113,35m até o vértice 054, de coordenadas N 8.189.802,616m e E 385.952,144m;

1°59'08"  e  114,06m  até  o  vértice  055,  de  coordenadas  N  8.189.916,611m  e  E

385.956,096m; deste, segue confrontando com a propriedade de Arnô Viana Campos

e com o Córrego Duas Barras, com os seguintes azimutes e distâncias: 75°49'58" e

1.412,90m até o vértice 056, de coordenadas N 8.190.262,420m e E 387.326,019m;

335°21'48"  e  146,44m até  o  vértice 057,  de  coordenadas  N 8.190.395,528m e E

387.264,974m;  319°18'32"  e  92,48m  até  o  vértice  058,  de  coordenadas  N

8.190.465,647m  e  E  387.204,681m;  304°23'36"  e  296,30m  até  o  vértice  059,  de
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coordenadas N 8.190.633,016m e E 386.960,183m; deste, segue confrontando com a

propriedade  de Carlos  Roberto Teixeira,  com os  seguintes  azimutes e  distâncias:

59°24'23"  e  54,42m  até  o  vértice  060,  de  coordenadas  N  8.190.660,710m  e  E

387.007,023m;  67°15'15"  e  530,44m  até  o  vértice  061,  de  coordenadas  N

8.190.865,800m  e  E  387.496,207m;  59°52'52"  e  40,70m  até  o  vértice  062,  de

coordenadas  N  8.190.886,222m  e  E  387.531,410m;  15°25'44"  e  147,35m  até  o

vértice  063,  de  coordenadas  N  8.191.028,264m  e E  387.570,612m;  359°46'28"  e

87,41m até o vértice 064,  de  coordenadas N 8.191.115,672m e E 387.570,268m;

22°46'44"  e  239,24m  até  o  vértice  065,  de  coordenadas  N  8.191.336,251m  e  E

387.662,895m;  346°41'32"  e  147,51m  até  o  vértice  066,  de  coordenadas  N

8.191.479,804m e E 387.628,940m; deste, segue confrontando com as propriedades

de  Aldo  Gomes  Vilaça,  herdeiros  de  Exupério  Rocha,  Adelino  Alves  Santos  e

Hortêncio Gonçalves de Oliveira, com os seguintes azimutes e distâncias: 30°55'38" e

376,27m até o vértice 067, de coordenadas N 8.191.802,578m e E 387.822,324m;

26°48'54"  e  82,91m  até  o  vértice  068,  de  coordenadas  N  8.191.876,569m  e  E

387.859,724m;  4°17'43"  e  67,17m  até  o  vértice  069,  de  coordenadas  N

8.191.943,553m  e  E  387.864,755m;  20°22'18"  e  21,47m  até  o  vértice  070,  de

coordenadas N 8.191.963,675m e E 387.872,227m; 60°47'05" e 74,49m até o vértice

071, de coordenadas N 8.192.000,035m e E 387.937,245m; 29°20'04" e 98,87m até o

vértice  072,  de  coordenadas  N  8.192.086,227m  e  E  387.985,682m;  64°11'16"  e

295,68m até o vértice 073, de coordenadas N 8.192.214,972m e E 388.251,859m;

347°22'52"  e  321,39m até  o  vértice 074,  de  coordenadas  N 8.192.528,600m e E

388.181,647m;  6°02'58"  e  781,21m  até  o  vértice  075,  de  coordenadas  N

8.193.305,464m e E 388.263,978m;  58°32'27"  e  2.153,83m até  o  vértice  076,  de

coordenadas  N  8.194.429,531m  e  E  390.101,217m;  118°55'55"  e  403,95m  até  o

vértice  077,  de  coordenadas  N  8.194.234,113m  e  E  390.454,751m;  31°22'01"  e

168,58m até o vértice 078, de coordenadas N 8.194.378,057m e E 390.542,501m;

322°08'16"  e  417,98m até  o  vértice 079,  de  coordenadas  N 8.194.708,046m e E

390.285,960m;  5°46'41"  e  101,48m  até  o  vértice  080,  de  coordenadas  N

8.194.809,006m  e  E  390.296,176m;  331°30'50"  e  645,78m  até  o  vértice  081,  de

coordenadas  N  8.195.376,606m  e  E  389.988,173m;  301°02'04"  e  300,70m  até  o
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vértice  082,  de  coordenadas  N  8.195.531,631m  e E  389.730,519m;  256°16'00"  e

134,65m até o vértice 083, de coordenadas N 8.195.499,665m e E 389.599,719m;

20°47'27"  e  389,57m  até  o  vértice  084,  de  coordenadas  N  8.195.863,863m  e  E

389.737,998m;  90°17'23"  e  86,41m  até  o  vértice  085,  de  coordenadas  N

8.195.863,426m  e  E  389.824,404m;  56°13'49"  e  174,51m  até  o  vértice  086,  de

coordenadas  N  8.195.960,426m  e  E  389.969,466m;  82°47'18"  e  225,62m  até  o

vértice  087,  de  coordenadas  N  8.195.988,749m  e  E  390.193,296m;  98°38'54"  e

339,97m até o vértice 088, de coordenadas N 8.195.937,629m e E 390.529,396m;

39°07'38"  e  187,40m  até  o  vértice  089,  de  coordenadas  N  8.196.083,001m  e  E

390.647,651m;  113°30'19"  e  132,18m  até  o  vértice  090,  de  coordenadas  N

8.196.030,283m  e  E  390.768,863m;  76°22'38"  e  212,27m  até  o  vértice  091,  de

coordenadas  N  8.196.080,279m  e  E  390.975,161m;  40°59'37"  e  848,20m  até  o

vértice  092,  de  coordenadas  N 8.196.720,487m  e  E  391.531,559m;  deste,  segue

confrontando com as propriedades de Abdon Barbosa da Silva, Edinaldo Francisco,

Arani Alves Correia, com os seguintes azimutes e distâncias: 121°54'51" e 381,01m

até o vértice 093, de coordenadas N 8.196.519,064m e E 391.854,978m; 49°34'46" e

291,44m até o vértice 094, de coordenadas N 8.196.708,033m e E 392.076,854m;

48°09'22"  e  150,07m  até  o  vértice  095,  de  coordenadas  N  8.196.808,144m  e  E

392.188,650m;  336°12'23"  e  518,57m  até  o  vértice  096,  de  coordenadas  N

8.197.282,637m  e  E  391.979,437m;  18°32'42"  e  710,99m  até  o  vértice  097,  de

coordenadas  N  8.197.956,708m  e  E  392.205,567m;  258°04'10"  e  502,79m  até  o

vértice  098,  de  coordenadas  N  8.197.852,768m  e E  391.713,636m;  358°05'55"  e

56,69m até o vértice 099,  de  coordenadas N 8.197.909,428m e E 391.711,755m;

deste, segue confrontando com a propriedade de Vicente Vianey Pimenta, com os

seguintes  azimutes  e  distâncias:  32°22'26"  e  463,56m  até  o  vértice  100,  de

coordenadas  N  8.198.300,935m  e  E  391.959,962m;  294°03'14"  e  136,09m  até  o

vértice  101,  de  coordenadas  N  8.198.356,403m  e E  391.835,694m;  347°06'26"  e

1.865,31m até o vértice 102, de coordenadas N 8.200.174,687m e E 391.419,490m;

deste, segue confrontando com a propriedade dos herdeiros de Otavio Machado, com

os  seguintes  azimutes  e  distâncias:  120°19'53"  e  851,15m  até  o  vértice  103,  de

coordenadas  N  8.199.744,852m  e  E  392.154,136m;  178°35'03"  e  316,06m  até  o
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vértice  104,  de  coordenadas  N  8.199.428,891m  e E  392.161,945m;  129°36'18"  e

109,56m até o vértice 105, de coordenadas N 8.199.359,050m e E 392.246,353m;

18°19'54"  e  485,25m  até  o  vértice  106,  de  coordenadas  N  8.199.819,678m  e  E

392.398,974m;  94°43'41"  e  178,58m  até  o  vértice  107,  de  coordenadas  N

8.199.804,959m e E 392.576,943m; deste, segue confrontando com a propriedade de

Ozorino  Pereira  da  Rocha,  com  os  seguintes  azimutes  e  distâncias:  27°11'46"  e

380,12m até o vértice 108, de coordenadas N 8.200.143,052m e E 392.750,670m;

18°47'55"  e  533,43m  até  o  vértice  109,  de  coordenadas  N  8.200.648,023m  e  E

392.922,564m;  332°40'58"  e  699,89m  até  o  vértice  110,  de  coordenadas  N

8.201.269,858m e E 392.601,373m; deste, segue confrontando com a propriedade de

Arlinda  Alves  de  Souza,  com  os  seguintes  azimutes  e  distâncias:  359°22'20"  e

296,28m até o vértice 111, de coordenadas N 8.201.566,124m e E 392.598,127m;

26°06'31"  e  758,82m  até  o  vértice  112,  de  coordenadas  N  8.202.247,512m  e  E

392.932,061m;  deste,  segue  confrontando  com  a  propriedade  de  Aldo  Alves  de

Souza, com os seguintes azimutes e distâncias: 68°10'23" e 122,11m até o vértice

113, de coordenadas N 8.202.292,915m e E 393.045,421m; 342°28'09" e 904,08m

até o vértice 114, de coordenadas N 8.203.155,000m e E 392.773,097m; deste, segue

confrontando  com  a  propriedade  de  espólio  de  Silvio  Antonio  Pimenta,  com  os

seguintes  azimutes  e  distâncias:  94°59'02"  e  106,66m  até  o  vértice  115,  de

coordenadas  N  8.203.145,734m  e  E  392.879,353m;  12°37'53"  e  140,45m  até  o

vértice  116,  de  coordenadas  N  8.203.282,784m  e  E  392.910,066m;  314°11'18"  e

113,03m até o vértice 117, de coordenadas N 8.203.361,567m e E 392.829,018m;

298°04'07"  e  216,90m até  o  vértice  118,  de  coordenadas  N 8.203.463,627m e E

392.637,625m; deste, segue, 29°35'06" e 210,66m até o vértice 001, ponto inicial da

descrição  deste  perímetro.  Todas  as  coordenadas  aqui  descritas  estão

georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro e encontram-se representadas no

Sistema UTM, referenciadas ao Meridiano Central  39°  WGr.,  tendo como Sistema

Geodésico de Referência o SAD-69, época 2000,4. Todos os azimutes e distâncias,

área e perímetro foram calculados no plano de projeção UTM.

Justificação: O Parque Estadual Alto Cariri foi criado pelo governo do Estado de

Minas Gerais, em 2008, por meio do Decreto nº 44.726. De acordo com o Instituto
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Estadual de Florestas - IEF -, a área abriga um importante remanescente de mata

atlântica e  é  responsável,  juntamente  com o Refúgio  da  Vida Silvestre  Mata  dos

Muriquis,  pela preservação de espécies ameaçadas como o monocarvoeiro, maior

primata das Américas. Além disso, a área tem como premissa a proteção de espécies

vegetais endêmicas.

Por  meio  da  proposição  em  tela,  busca-se  adequar  o  perímetro  do  parque  à

conformação vegetacional da região, por meio da substituição de área notadamente

antropizada por outra composta por fragmentos de floresta estacional semidecidual,

capoeirinha, capoeira e capoeirão. Com isso, busca-se atingir os objetivos de criação

da referida unidade de conservação, entre eles a preservação de área representativa

de ecossistema de valor ecológico e beleza cênica que contém espécies da fauna

ameaçadas de extinção e espécies endêmicas da flora.

Para tanto, foram desenvolvidos dois estudos - que acompanham a proposição em

exame - como forma de subsidiar o processo legislativo. Primeiramente, foi elaborado

o Estudo Ambiental para Proposta de Modificação dos Limites do Parque Estadual do

Alto Cariri,  o qual apresenta a descrição espacial  da área, incluindo a área a ser

substituída  e  a  área  a  ser  incluída,  bem  como os  parâmetros  natural  (cobertura

vegetal) e social (moradias) dessas áreas. Esse estudo demonstra que apenas 10%

da área a ser incluída sofreu algum tipo de intervenção antrópica nos últimos cinco

anos  e  que  cerca  de  ¼  da  área  a  ser  incluída  jamais  sofreu  qualquer  tipo  de

intervenção antrópica significativa. Além disso, destaca que, na área a ser excluída,

vivem 12 famílias que desenvolvem atividades de agricultura e pecuária.

Após  esse  estudo,  foi  elaborado  um  trabalho  ainda  mais  pormenorizado,

denominado Estudo Ambiental de Modificação dos Limites do Parque Estadual  do

Alto Cariri, de forma a dar exatidão ao levantamento de uso e ocupação do solo da

área do parque que se pretende excluir e da área proposta para a sua substituição e

ampliação. Esse estudo abrangeu as classificações de tipologias vegetacionais, os

estágios  sucessionais  encontrados  e  também  um  diagnóstico  socioeconômico  do

local.

A área  que  se  pretende  incluir  possui  436,8640ha,  e  sua  cobertura  vegetal  é

caracterizada  pela  presença  de  fragmentos  de  floresta  estacional  semidecidual,
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capoeirinha,  capoeira  e  capoeirão.  Destaca-se  que  20,6%  dessa  área  possui

cobertura de floresta estacional semidecidual, também chamada de mata atlântica de

interior.  Por  sua  vez,  a  área  que  se  pretende  substituir  possui  368,7233ha  e  é

composta,  em  sua  maior  parte,  por  área  de  pastagem  -  75,3%.  Na  área  a  ser

excluída,  estão  presentes  ainda  culturas  de  hortaliças,  mandioca,  feijão,  milho  e

fruticultura - as quais correspondem a 4,2% da área -, além de abrigar as famílias que

residem na região.

O referido  estudo  destaca que “a  proposta  de  alteração dos  limites  do  Parque

Estadual do Alto Cariri apresenta-se como uma boa alternativa, que poderá resultar

em ganho ambiental e social para a região, uma vez que a área a incluir possui uma

maior cobertura vegetal e apenas uma propriedade desabitada”. E conclui dizendo

que “não há dúvidas quanto ao ganho biológico, uma vez que a beleza cênica e seu

conjunto de ecossistemas, com áreas de transição significativas entre fauna e flora

distintas, são mais expressivos na região a ser incluída”.

Como forma de subsidiar  o processo legislativo,  acompanham a proposição em

análise  o Estudo Ambiental  para  Proposta de  Modificação dos Limites  do  Parque

Estadual do Alto Cariri,  o Estudo Ambiental de Modificação dos Limites do Parque

Estadual do Alto Cariri, além da descrição de perímetro proposto acompanhada da

planta georreferenciada do parque.

Diante  do  exposto  e  da  análise  dos  estudos  ambientais  que  acompanham  a

proposição  em  tela,  contamos  com  os  nobres  pares  para  a  aprovação  deste

importante projeto, que busca contribuir para o incremento da preservação ambiental

do Estado.

-  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 4.744/2013

Declara de utilidade pública o Instituto Ativa Brasil, com sede no Município de Belo

Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Instituto Ativa Brasil, com sede no

Município de Belo Horizonte.
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Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 27 de novembro de 2013.

Gustavo Corrêa

Justificação: O Instituto Ativa Brasil, com sede no Município de Belo Horizonte, é

uma entidade sem fins lucrativos que se encontra em pleno e regular funcionamento

há  mais  de  dois  anos,  cumprindo  suas  finalidades  estatutárias  e  sociais  no  que

concerne às atividades assistenciais, beneficentes e filantrópicas.

A documentação apresentada, que instrui a proposição, está em consonância com

a  Lei  nº  12.972,  de  27/7/1998,  que  contém  os  requisitos  para  a  declaração  de

utilidade pública de entidades da sociedade civil. Conforme documentação em anexo,

comprova-se  que  os  membros  de  sua  diretoria  são  pessoas  reconhecidamente

idôneas e não recebem nenhum tipo de remuneração pelo exercício de suas funções.

- 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 6.483/2013,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações com os policiais militares que menciona, lotados na 10ª Companhia

de  Meio  Ambiente  e  Trânsito  da  Polícia  Militar,  pela  atuação  na  ocorrência,  em

24/11/2013,  no  Km  102  da  Rodovia  MG-230,  em  Patrocínio,  que  resultou  na

apreensão  de  um  menor,  além  de  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 à sociedade. (- À Comissão de

Segurança Pública.)

Nº 6.484/2013,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações com Letícia Vinhal Pereira, Matheus Pains Soares Santana e Welles

Júnior de Oliveira, alunos do 2º ano do ensino médio do Colégio Tiradentes de Patos

de Minas, pelo projeto denominado Incrível Quiabo, que estreou no quadro Jovens

Inventores,  do  programa  Caldeirão  do  Huck,  em  23/11/2013.  (-  À  Comissão  de

Educação.)

Nº 6.485/2013,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
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congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 6º Batalhão de

Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 23/11/2013, próximo à ponte da Ilha

dos  Araújos,  em  Governador  Valadares,  que  resultou  na  apreensão  de  drogas,

balanças de precisão e outros objetos 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.

Nº 6.486/2013,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações com os policiais civis que menciona, lotados na 3ª Delegacia Regional

de  Três  Corações,  pela  atuação na ocorrência,  nesse  município,  que resultou  na

prisão  de  três  pessoas  envolvidas  na  aplicação  de  golpes  em  financiadoras  de

veículos,  na  falsificação de  documentos  e  em estelionato;  e  seja  encaminhado à

Chefia da Polícia Civil pedido de providências para que seja concedida recompensa

aos policiais civis pelo relevante serviço prestado à sociedade.

Nº 6.487/2013,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 24º Batalhão de

Polícia  Militar,  pela  atuação  na  operação,  em  24/11/2013,  em  Boa  Esperança,

desencadeada por denúncia anônima, que resultou na apreensão de drogas e de

uma balança  de  precisão  e  na  prisão  de  dois  homens;  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  6.488/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado  ao  subcorregedor  da  Polícia  Militar  da  7ª  Região  de  Polícia  Militar

pedido de informações sobre a atuação de militares lotados na corregedoria da qual é

titular em desfavor de militares da 19ª Companhia Independente de Polícia Militar, em

Pará  de  Minas,  em  19/9/2013,  com  envio  a  essa  comissão  das  filmagens,  sem

edição, dessa atuação. (- À Mesa da Assembleia.)

Nº 6.489/2013,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações com os policiais militares que menciona, lotados na 9ª Companhia de

Polícia  Militar,  pela  atuação  na  operação,  em  24/11/2013,  em  Uberlândia,

desencadeada  por  denúncia anônima,  que resultou  na  prisão  de 11 homens que
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participavam  de  uma  rinha  de  canários  e  na  apreensão  de  131  canários,

posteriormente  entregues  ao  Hospital  Veterinário  da  Universidade  Federal  de

Uberlândia;  e  seja  encaminhado  ao  Comando-Geral  da  PMMG  pedido  de

providências  para  que  seja  concedida  recompensa  aos  militares  pelo  relevante

serviço prestado à sociedade.

Nº 6.490/2013, do deputado Tony Carlos, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o 4º Batalhão de Polícia Militar, de Uberaba, pelos 104 anos de

sua criação. (- Distribuídos à Comissão de Segurança Pública.)

Nº  6.491/2013,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhada manifestação de aplauso aos policiais militares que menciona, lotados

no 19º Batalhão de Polícia Militar, sob o comando do 2º-Ten. PM Claudemir Costa

Prates, pela idealização do grupo denominado Força-Tarefa, cuja missão é combater

os  roubos  ocorridos  na  região  de  Teófilo  Otôni.  (-  Semelhante  proposição  foi

apresentada anteriormente pelo deputado Cabo Júlio. Anexe-se ao Requerimento nº

6.405/2013, nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno.)

Nº  6.492/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte as notas taquigráficas da 71ª

Reunião Extraordinária dessa Comissão, o documento  Manifesto dos Moradores da

Vila  Cemig  em  prol  do  Espaço  BH  Cidadania e  pedido  de  providências  para  a

abertura de discussão e de entendimentos com os moradores dessa vila  sobre o

programa  Vila  Viva,  especialmente  no  que  se  refere  à  possível  construção  do

equipamento BH Cidadania no Parque Roberto Burle Marx, e não na Vila  Cemig,

conforme estava previsto inicialmente no Plano Global Específico.

Nº  6.493/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados à Câmara Municipal de Belo Horizonte as notas taquigráficas da 71ª

Reunião Extraordinária dessa comissão, o documento  Manifesto dos Moradores da

Vila  Cemig  em  prol  do  Espaço  BH  Cidadania e  pedido  de  providências  para  a

realização de audiência pública a fim de ouvir os moradores da Vila Cemig sobre o

Projeto  Vila  Viva,  especialmente  no  que  se  refere  à  possível  construção  do

equipamento BH Cidadania no Parque Roberto Burle Marx, e não na Vila  Cemig,

conforme estava previsto inicialmente no Plano Global Específico.
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Nº  6.494/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados ao Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa

dos Direitos Humanos e Apoio Comunitário e ao Centro de Apoio Operacional das

Promotorias de Justiça de Defesa do Meio Ambiente, Patrimônio Cultural, Urbanismo

e Habitação as notas taquigráficas da 71ª Reunião Extraordinária dessa comissão, o

documento Manifesto dos Moradores da Vila Cemig em prol do Espaço BH Cidadania

e pedido de providências para que sejam averiguadas as condições de construção do

equipamento BH Cidadania no Parque Roberto Burle Marx, e não na Vila  Cemig,

conforme estava previsto inicialmente no Plano Global Específico, e analisadas as

medidas judiciais cabíveis para a garantia dos direitos dos moradores da referida vila,

bem como da preservação ambiental do parque.

Nº  6.495/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados à Sra. Cleide Nepomuceno, defensora pública do Estado, as notas

taquigráficas da 71ª Reunião Extraordinária dessa comissão, o documento Manifesto

dos  Moradores  da  Vila  Cemig  em  prol  do  Espaço  BH  Cidadania e  pedido  de

providências para analisar as medidas judiciais cabíveis em relação à construção do

equipamento BH Cidadania no Parque Roberto Burle Marx, e não na Vila  Cemig,

conforme estava previsto inicialmente no Plano Global Específico, a fim de garantir os

direitos dos moradores da referida vila e a preservação ambiental do parque.

Nº  6.496/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados  aos  deputados  federais  Weliton  Prado  e  João  Bittar  as  notas

taquigráficas da 69ª Reunião Extraordinária dessa comissão e pedido de providências

para que realizem visitas às ocupações urbanas do Município de Uberlândia.

Nº  6.497/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados à Secretaria-Geral  da  Presidência da República e ao Ministério  de

Desenvolvimento Social as notas taquigráficas da 71ª Reunião Extraordinária dessa

comissão, o documento Manifesto dos Moradores da Vila Cemig em prol do Espaço

BH Cidadania e pedido de providências para analisar a viabilidade de condicionar a

liberação  de  recursos  para  a  construção  do  equipamento  BH  Cidadania  à  sua

instalação na Vila  Cemig,  e não no Parque Roberto Burle Marx,  conforme estava

previsto  no  projeto  original,  aprovado  pelos  moradores  da  referida  vila,  a  fim  de
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garantir os direitos desses moradores e a preservação ambiental do parque.

Nº  6.498/2013,  da  Comissão  de  Defesa  do  Consumidor,  em  que  solicita  seja

encaminhado aos Procons estadual e municipais pedido de providências para que

sejam fiscalizadas as etiquetas de preços nos estabelecimentos comerciais varejistas.

Comunicações

- São  também  encaminhadas  à  presidência  comunicações  das  Comissões  de

Esporte, de Administração Pública, de Direitos Humanos e de Saúde e do deputado

Sávio Souza Cruz.

Questões de Ordem

O deputado Duarte Bechir - Sr. Presidente, pela importância da reunião de hoje,

certamente ela tem de ter número mínimo de parlamentares em Plenário. Peço a V.

Exa. a recomposição de quórum para que possamos continuar os trabalhos com o

número mínimo de 26 parlamentares. Então, solicito a recomposição de quórum.

O deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, solicito a V. Exa. o encerramento, de

plano, da reunião. Contei. Temos 15 deputados apenas. V. Exa. tem a prerrogativa de

dizer que não há 26 deputados e terminar a reunião como foi feito na parte da manhã

em que o presidente olhava e fazia a recomposição. Agora não é necessário fazer a

recomposição, pois não há 26 deputados em Plenário. Quando pedimos, na parte da

manhã, a recomposição de quórum, V. Exa. olhava daí e dizia que tinha olho biônico,

visão panorâmica.  Agora a visão panorâmica de V.  Exa. some. É visão cósmica?

Deputado, use sua visão cósmica, não há quórum. Deputado Hely Tarqüínio, use sua

visão cósmica e verá que não há quórum.

O presidente  -  É  regimental.  A presidência  solicita  ao  secretário  que proceda à

chamada dos deputados para a recomposição de quórum.

O secretário - ( - Faz a chamada.).

O presidente - Responderam à chamada 37 deputados. Portanto, há quórum para a

continuação dos trabalhos.

Oradores Inscritos

O presidente - Com a palavra, o deputado Adalclever Lopes.

O deputado Adalclever Lopes - Cumprimento o Sr.  Presidente, as deputadas, os

deputados e meu querido povo de Minas Gerais.
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Mais uma vez ocupamos a tribuna para tentar, na linha de convencimento, mexer

com a consciência de todos e mostrar que a maioria dos deputados aqui, como meu

caro amigo deputado Célio Moreira, que foi votado pelo povo do Barreiro, de Curvelo,

de Belo Horizonte e região metropolitana - graças a Deus, Caratinga não, deputado -

exercem um mandato que emana do povo e para, em nome do povo, servir. Acho que

essa é a bandeira de qualquer parlamentar. Ele é eleito para representar o povo.

Então, hoje ocupo a tribuna com tristeza, deputados e deputadas. Estou vendo a

vergonha que se instala hoje em Minas Gerais da apropriação indébita do governo do

Estado do bolso do servidor. Ele desconta do seu contracheque, e o dinheiro que ia

para  o  fundo  agora  está  indo  para  um  bolso  sem  fundo,  para  o  buraco  negro.

Quebraram o Estado de Minas Gerais. Minas Gerais está quebrada. Como eu disse

anteriormente, tudo e todos a favor de um projeto que vemos que está naufragando.

Um projeto cada dia mais caro, cheio de mentiras, de uma Minas virtual, uma Minas

que de fato não existe, uma Minas cheia de viaturas, cheia de polícia.

No Sul de Minas conheço vários homens que trabalharam dia e noite no campo

plantando e colhendo, mas hoje têm de alugar uma casa na cidade, pois não têm

tranquilidade de ficar  no  campo por  causa de assaltos.  É  esse coitado  que está

sustentando  o  País  com o  agronegócio,  que  está  tendo  de  morar  de  aluguel  na

cidade,  porque  não  tem  tranquilidade  de  ficar  na  sua  casa  lá  na  roça.  É  esse

trabalhador que eu defendo. Como eu disse, defendo o servidor que entra na viatura

de manhã e, ao sair de casa, beija seu filho, sem saber se volta.

É esse que está sendo furtado, surrupiado; eles estão metendo a mão no fundo.

É por isso que defendo o servidor da saúde. Quando uma pessoa tem um problema

qualquer,  um ataque cardíaco e corre para o posto de saúde,  está lá  o servidor,

atendendo às vezes, há vários anos num PSF, na Secretaria de Saúde. Está cedido.

Hoje estão todos cedidos,  a Prefeitura está  pagando a conta.  O Estado não tem

dinheiro para pagar gasolina, e o município precisa pagar. O Estado não tem dinheiro

para  pagar  o  fardamento,  que  está  uma  vergonha,  o  Banco  do  Brasil  tem  que

financiar. Está sem pagar a conta ao fornecedor há mais de seis meses. O policial

está recebendo pouca munição; se houver um problema, nem munição ele tem. O

Estado  está  falido.  Precisamos  reagir,  precisamos  mostrar  aos  colegas  que
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representamos o povo de Minas Gerais, e não o Sr. governador.

Perguntaram-me: “Adalclever, você tem alguma coisa pessoal com o secretário de

Estado?”. Eu disse: “Não, tenho uma coisa pessoal com Minas, defendo o povo de

Minas”.  Esse moço está rodando dia e  noite.  Diz  que o filho dele,  o  Rodrigo  de

Castro, que é deputado federal, está com LER de tanto assinar convênio. Enquanto

isso, estão lá quebrando o governo do Estado. Esse governo está quebrado.

Senhoras  e  senhores,  a  educação  está  uma  vergonha.  Tomaram  tudo  das

professoras,  coitadas.  Algumas  professoras  de  Entre-Folhas,  Vargem  Alegre,

Caratinga, para darem aula na roça, pegam carona no caminhão de leite. Chegam ao

distrito onde vão lecionar e, se o povo não for condescendente, não for amigo e não

ajudar para que ela se alimente, porque ela está proibida de se alimentar na sala de

aula... Essa que saiu de casa às 4 horas da manhã, essa que educou a maioria do

povo mineiro, essa que educou quase todos aqui... A maioria não veio da elite,  a

maioria  aqui  veio  do  povo,  foram  educados  na  educação  pública.  É  este  que  o

governo está matando, o servidor que trabalha dia e noite a favor da educação, da

saúde, da segurança pública, que hoje é insegurança pública. A cada dia que passa,

as pessoas estão mais inseguras em Minas.

Eu disse aqui, da outra vez que vim a esta tribuna, que em Belo Horizonte ninguém

tem coragem de andar pelas ruas do Lourdes, ninguém tem coragem de andar no

Centro. É a segurança virtual, é a sensação de segurança, e nem isso há mais. E a

polícia sofrendo as consequências, principalmente a Polícia Civil.  Estão acabando

com a Polícia  Civil.  Há um projeto do  governo do Estado que,  aos poucos,  está

deixando a polícia minguar até acabar. A Polícia Civil acabou. Como eu disse, são

dados da própria Secretaria de Defesa Social, do próprio governo do Estado. Sempre

tivemos um número de policiais acompanhando o percentual de São Paulo. Hoje,

vergonha  total.  Chegaremos  em  2015  com  aproximadamente  38  mil  policiais

militares, o que é uma vergonha.

Eles já não estão colocando polícia nem na rua - está aqui o Denílson dizendo -, o

déficit é altíssimo. Segurança pública não existe; a educação está quebrada. E vamos

tocar, vamos lá. O dinheiro acabou mas a farsa tem de continuar. Vamos continuar a

farsa. Como é que se faz isso? É só pegar o dinheiro do servidor. O fundo do servidor
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virou bolso furado do governo do Estado, buraco negro, buraco sem fundo.

Para manter a farsa, têm os R$3.000.000.000,00 dos servidores. “Estão lá”. “Mas

não pode pegar o dinheiro, deputado”. É verdade; mas vão deixar de aportar no fundo

os R$700.000.000,00, vão gastar o que está lá. É como se o sujeito casasse com a

segunda mulher e tivesse ódio da primeira. Então, ele tinha uma poupança para a

segunda e diz: “Agora vai gastar tudo, vou quebrar tudo e essa senhora não vai ter

mais nada, vai morrer de fome, e azar dos meninos”. É mais ou menos isso.

E continua novamente a farsa. Ontem havia um corinho gritando: “Vota, vota!”. Era

tudo de mentira. Foi todo o mundo embora. Gritou “vota, vota, vota”, fez um “auê”,

uma  “olazinha”,  e  foi  embora.  O  projeto  não  está  na  pauta,  estão  mentindo  ao

servidor. É porque será mais um mês sem rodar a folha, é mais um mês sem precisar

pagar, é mais um “caninho”. O governo está vivendo disso: dá um “tombinho” aqui,

um “tombinho” ali, dá outro “cano” acolá, e no final o servidor paga a conta. Paga com

o contracheque. Esse governo é uma vergonha, é por isso que nós, do PMDB, do

PRB e do PT, estamos aqui serenos, porém firmes. Vamos continuar aqui na luta para

mostrar ao eleitor de cada município. Digo ao Município de Caratinga, ao de Vargem

Alegre, ao de Pavão, ao de Entre-Folhas, ao de Santa Rita, ao de Santa Bárbara, ao

de  Caiana  que  estou  aqui  defendendo  o  que  prometi  na  campanha.  Estou  aqui

defendendo o que disse casa por casa: “Vou defender vocês na Assembleia de Minas

Gerais”. Faço-o com muito orgulho. Prometi, quando aqui assumi, levantei a mão e

disse: “Eu prometo, assim o prometo”; a defender o povo a quem represento, vou

fazer isso. Não é fácil, não. O trator é uma coisa violenta. Enquanto a oposição está

aqui tentando votar o projeto dos professores, lutando dia e noite, tentando melhorar

junto aos professores, junto aos policiais, fazem um corinho, fingem que vão votar e

mandam para a base do deputado da oposição. “Vamos ver se a gente derrota eles

lá, gente, vamos tirar esse 'cara' daqui porque ele está incomodando a gente, ele está

descobrindo o tanto de 'conveninho' que há... A 'obrinha'... O 'conveninho'...”. Foram

R$336.000.000,00 no ano. O moço tem de estar com LER, mesmo, de tanto assinar

convênio.

Quando terminei  de  falar,  havia  uma turma que estava louca para  bater  palma

porque está todo o mundo prejudicado. Enquanto isso, o deputado, coitado, anda dia
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e noite, busca documento, promete o dinheiro na Apae, faz reunião, há a creche da

cidade dele, põe uma emendinha de R$20.000,00, R$30.000,00, pede pelo amor de

Deus, vem com o pires na mão: “Vamos ao secretário”. E aí o secretário: “Pode deixar

que vou verificar”. Aí, de manhã cedo: “Filhinho, passa lá em casa de manhã, você

assina os convênios”. Aí ele passa na parte da manhã, leva o dinheiro... Do que o

secretário de Governo assinou de convênio para o filho dele, 10% paga a emenda de

todos os parlamentares do Estado de Minas Gerais. É uma coisa absurda. Isso, só

em um ano, 2010, fora educação e saúde.

Estamos aqui para denunciar a farsa, a mentira, a forma como o governo surrupia o

bolso do servidor sem nenhuma vergonha.

Esse fundo foi  criado por  meio da Emenda nº 20.  O governador  Itamar  Franco

começou a efetuar o desconto e depositar esse recurso no fundo, para que o servidor

tivesse  a  tranquilidade,  depois  de  trabalhar  anos  e  anos  servindo  ao  povo,  de

envelhecer, não vou dizer com dignidade, mas com o mínimo. Nem isso eles têm.

Tiraram  tudo  do  policial,  do  professor,  do  agente  de  saúde.  Primeiro  tiraram  a

tranquilidade;  das  professoras,  tiraram  a  alimentação  na  escola,  a  condição  de

trabalho; do Ipsemg, tiraram tudo. Por isso, querido deputado Lafayette de Andrada,

quero  concluir  repetindo  o  que  estou  falando  em  todas  as  comissões.  Prestem

atenção. Acordar quem está dormindo é difícil. Acordar quem finge estar dormindo é

impossível. Muito obrigado, Sr. Presidente.

Questões de Ordem

O deputado Lafayette de Andrada - Sr. Presidente, estou percebendo a ausência de

26 deputados para a discussão. Solicito, portanto, recomposição de quórum.

O  presidente  (deputado  Dilzon  Melo)  -  É  regimental.  A presidência  solicita  ao

secretário que proceda à chamada dos deputados para a recomposição de quórum.

O secretário (deputado Luiz Humberto Carneiro) - (- Faz a chamada.)

O presidente (deputado Dinis Pinheiro) - Responderam à chamada 35 deputados.

Portanto,  há quórum para a continuação dos trabalhos.  Com a palavra,  para  seu

pronunciamento, o deputado Elismar Prado.

O deputado Elismar  Prado*  -  Sr.  Presidente,  Srs.  Deputados,  Sras.  Deputadas,

servidores que estão firmes no enfrentamento do PLC nº 54, quero reiterar, além de
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outros assuntos que trago a esta tribuna, uma mensagem trazida pelo Sindpol, em

uma das faixas que está no Plenário, que diz o seguinte: “Extinção do Funpemg e

transferência de bilhões para um fundo quebrado é crime”. É exatamente isso o que

está  acontecendo.  Temos  um  fundo,  já  foi  dito  aqui,  superavitário,  e  o  governo

simplesmente quer retirá-lo, quer extingui-lo e transferi-lo para um outro. O governo

quer tomar aquilo que é patrimônio dos servidores do Estado de Minas Gerais, se

apropriar e provocar um verdadeiro desmonte. Aqui há várias faixas em defesa do

Ipsemg, há muitos servidores na luta em sua defesa: “Servidores em defesa do seu

maior patrimônio: Ipsemg”; “Deputados, não ajudem a acabar com o Ipsemg”.

Há aqui servidores do Judiciário,  do Serjusmig e do Sindpol. Todos estão desde

cedo nesse enfrentamento, fazendo um apelo aos deputados para que suspendam

esse processo. E já há uma representação civil no Ministério Público, cuja decisão

aguardamos, para anular  os atos que venham a ser tomados por  esta Casa com

relação à matéria proposta. Enfim, quero reiterar a nossa ação em prol do Funpemg e

dos direitos de todos os servidores públicos do Estado de Minas Gerais.

Logo mais, retomaremos à ordem do dia, com a discussão em torno do Projeto de

Lei Complementar nº 54, mas, como ainda estamos no Grande Expediente, quero

aproveitar  a  oportunidade  para  prestar  contas  do  nosso  trabalho.  Apesar  de  o

governo do Estado impor a sua vontade a esta Casa, que, muitas vezes, não tem a

autonomia e a independência necessárias para se contrapor, conquistamos alguma

coisa  neste  mandato.  Das  matérias  de  iniciativa  dos  parlamentares,  poucas  são

debatidas e aprovadas. Penso que o Poder Legislativo deveria ser mais autônomo e

apreciar mais matérias de iniciativa dos deputados e das deputadas, muitas delas

fundamentais  para  a  defesa  do  nosso  povo,  até  porque  realizamos  aqui  muitas

audiências  públicas,  com  a  participação  democrática  de  vários  segmentos  da

sociedade. Mas, apesar de toda essa dificuldade, tenho a honra de ter conseguido,

neste primeiro mandato como deputado estadual, aprovar algumas iniciativas muito

importantes, que gostaria de apresentar, ainda que resumidamente.

Uma das iniciativas de minha autoria transformou-se na Lei nº 20.018, de 2012, que

contribui  para  que seja  mantido em dia o  cartão  de  vacina  de todas  as  crianças

matriculadas no Sistema Estadual de Educação.
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Outra iniciativa de minha autoria tornou-se a Lei nº 20.623, de 2013, que trata da

Política Estadual do Livro: ela fortalece o sistema estadual de bibliotecas públicas e

estimula a instalação e a ampliação de bibliotecas e salas de leitura em todas escolas

do Estado de Minas Gerais. É também uma lei muito importante.

Outra lei criada por minha iniciativa, muito importante, é a Lei nº 20.827, de 2013,

que cria o Dia Estadual de Combate ao Crack e estabelece uma série de atividades e

ações visando ao combate ao crack no Estado de Minas Gerais.

Há também a Lei nº 20.804, de 2013, que estabelece novas obrigações para o

Detran e determina o fim da diária e do pagamento pelo reboque do carro roubado e

recuperado no Estado de Minas Gerais. Por ela, os motoristas também terão de ser

notificados sobre a localização dos veículos apreendidos.

Para entendermos a proposta, gostaria de fazer alguns esclarecimentos. Se uma

pessoa tem o seu veículo roubado - quando o Estado não cumpre a sua competência,

o  seu  dever  de  garantir  a  segurança  pública  aos  cidadãos  -,  e  esse  veículo  é

recuperado, ele é apreendido e encaminhado ao pátio. Bem, o cidadão paga os seus

impostas em dia - lembrando que temos em Minas Gerais a maior carga tributária -,

mas o Estado não cumpre o seu papel constitucional de garantir a segurança pública,

porque não investe devidamente nesse sistema, seja na Polícia Militar ou na Polícia

Civil. Aliás, o Estado está sucateando a segurança pública, haja vista a situação da

Polícia Civil,  que se encontra em precárias  condições materiais,  de trabalho e de

renda  de  seus  servidores.  Então,  quando o  Estado  não  cumpre  o  seu  dever  de

garantir  a  segurança e  o  cidadão tem o  seu veículo  roubado,  se esse veículo  é

encontrado, ele é apreendido e o cidadão tem de pagar uma diária muito cara, muitas

vezes sem ser notificado disso. O que propomos com essa lei, que já está em vigor, é

que a vítima deixe de pagar essa diária, o que é algo muito legítimo - é o mínimo que

se espera do Estado em uma situação como essa. Portanto, essa é a Lei nº 20.804,

de 2013, também de minha autoria.

Há outra lei. Quando participei da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com

Deficiência, apresentei o projeto que se transformou na Lei nº 20.803, de 2013, e que

já está em vigor. A Lei nº 20.803, de 2013 obriga bancos e operadoras de cartão de

crédito a emitir  seus documentos no sistema braille e a instalar  equipamentos de
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informática, a fim de facilitar a vida das pessoas com deficiência, no caso deficiência

visual.  É  uma lei  que garante  o  acesso e  a  melhoria,  ou  seja,  ao apresentar  os

documentos no sistema braille, garante mais independência para as pessoas com

deficiência visual. É a Lei nº 20.803.

Outra lei, também de minha autoria, que beneficia o Ipsemg, é a Lei nº 19.975, que

estabelece a renegociação das dívidas dos municípios com o instituto, com o Ipsemg.

Isso pode garantir até 300 milhões de resgate para o Ipsemg, estabelecendo essa

renegociação e facilitando para que os municípios possam pagar a sua dívida com o

instituto.

O outro caso não se refere a uma lei, mas de um projeto que relatei já no âmbito da

Comissão de Cultura, da qual sou presidente, que estabelece a nova Lei Estadual de

Incentivo  à  Cultura,  em  que  reduzimos  de  20%  para  5%  a  contrapartida  das

empresas com o patrocínio de projetos culturais, na busca de melhorar o acesso aos

nossos artistas e produtores com a lei de incentivo no Estado.

Sr. Presidente, essas são algumas iniciativas de minha autoria. Muitas outras estão

em  tramitação  aqui  nesta  Casa.  Tenho a  honra  de  ter  várias  matérias  de  minha

autoria que já se transformaram em lei e que ajudam e contribuem com o nosso povo.

Eu gostaria  de  falar  também sobre  um trabalho  que temos  em parceria  com o

deputado federal  Weliton Prado, que é um orgulho para nós.  Ele é oriundo desta

Casa, foi deputado estadual por dois mandatos. Foi um dos deputados mais votados

do Brasil e hoje é um dos relatores do Orçamento Geral da União. Ele é relator na

área de infraestrutura.  Temos  muitas  iniciativas  e  parcerias  em defesa  de todo o

Estado de Minas Gerais, e eu gostaria de destacar aqui algumas. Quero lembrar que

todo o Triângulo Mineiro, assim como a cidade de Uberlândia, está recebendo as

nossas emendas para a instalação de academias ao ar  livre,  um programa muito

importante  dos  Ministérios  do  Esporte  e  da  Saúde  e  também  do  programa

Proinfância. Temos indicações para a construção - algumas já foram construídas -, de

20 novas creches, de escolas de ensino infantil, cujo déficit em todo o Estado é muito

grande.  Somente  na  região  do  Triângulo  Mineiro  são  20  indicações,  8  para  o

município de Uberlândia. Serão oito novas escolas. Todo o processo já foi aprovado.

São quase R$8.000.000,00 que estão à disposição do Município de Uberlândia para a
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construção dessas oito novas unidades  do ensino infantil.  Todos os endereços já

estão definidos. Os bairros que receberão são os que mais têm carência de vagas.

Outra iniciativa de que participamos recentemente é a entrega de máquinas a 88

municípios da região do Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba e Pontal. Trata-se de um kit

de máquinas para os pequenos municípios, ou seja, municípios com menos de 50 mil

habitantes. Estiveram lá vários deputados, entre eles os deputados Tenente Lúcio e

Weliton  Prado  e  a  deputada  Liza  Prado.  Estivemos  presentes  na  entrega  das

máquinas a 88 municípios que foram beneficiados.

Outra iniciativa muito importante se refere a outro programa do governo federal que

ajuda muito o Estado de Minas Gerais. Trata-se do programa Caminho da Escola.

Quando fui deputado federal, coloquei uma emenda e conseguimos aprovar e liberar

R$10.000.000,00; conseguimos adquirir mais de 80 veículos do programa Caminho

da Escola, que são os veículos que fazem o transporte gratuito dos alunos da zona

rural.

Depois disso, o deputado federal Weliton Prado apresentou novas emendas, e todo

ano continuamos fazendo as entregas dos veículos para o transporte escolar em toda

a  região  do  Triângulo  Mineiro,  Alto  Paranaíba,  Pontal.  Em  todo  o  Estado  essas

entregas estão sendo realizadas.

Uma obra importante, deputada Liza Prado, que já está em pleno andamento, é o

novo hospital da UFU, em Uberlândia. São mais de R$100.000.000,00, recursos do

governo federal. A obra já está bastante adiantada. É o maior investimento na área de

obras  em  saúde  pública  do  interior  do  Brasil  e  está  sendo  feito  em  Uberlândia.

Sabemos como é complicado o atendimento à saúde, como sofre a nossa região, que

está estrangulada. Com esse novo hospital da UFU, esperamos atender melhor não

só Uberlândia, mas toda a região. O deputado Weliton Prado desempenhou um papel

decisivo  para  esse  investimento  de  mais  de  R$100.000.000,00.  Ele  levou  até  o

Hospital  de  Clínicas  de  Uberlândia  o  ministro  Alexandre  Padilha,  que  ficou  muito

sensibilizado. Conseguimos enfim realizar esse sonho, do qual muitos duvidavam. E

a obra está em pleno andamento.

A deputada Liza Prado (em aparte)* - Deputado Elismar Prado, cumprimento-o pelo

trabalho  que  vem  desenvolvendo  como  deputado,  presidente  da  Comissão  de
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Cultura, músico, cientista social, sensível às causas populares e de interesse coletivo.

Cumprimento não só V. Exa., mas também o deputado federal Weliton Prado, nessas

emendas  que  conseguiram  fazer  com  que  realmente  mais  oito  creches  fossem

construídas em Uberlândia. Além desse recurso que foi colocado na saúde, que é um

problema gravíssimo em todo o País, a Assembleia busca as assinaturas para que

possamos  ter  mais  recursos  para  o  nosso  povo.  Percebemos  que,  quando  há

deputados sensíveis a essa causa, certamente isso facilita a vida do povo.

Cumprimento V. Exa. pelo seu trabalho, inclusive pela participação que teve, que

acho  fundamental,  quando  foi  deputado  federal,  conseguindo  que  os  30%  da

merenda pudessem ser comprados diretamente do produtor. Foi com o trabalho de V.

Exa., que sei que contribuiu para todo o País, que logo depois o governo mandou a

lei para o congresso. Então quero cumprimentá-lo e lhe desejar muita força, muita

saúde,  para  continuar  fazendo  esse  trabalho,  que  considero  fundamental  para  o

nosso povo mineiro.

O  deputado  Elismar  Prado*  -  Obrigado,  deputada  Liza  Prado.  Agradeço  suas

palavras. Sou testemunha também do seu trabalho e de todas as ações em defesa de

todo o Estado de Minas Gerais.

Quero  cobrar  novamente  do  governo  do  Estado  que  envie  o  projeto  para  que

possamos instalar o Samu na região do Triângulo Mineiro. Todos os veículos já foram

adquiridos e estão num pátio em São Paulo. Há Samu em municípios como Patos de

Minas, Uberaba; e uma cidade como Uberlândia, com por volta de 700 mil habitantes,

não tem Samu ainda. Queremos o Samu regional para atender toda a nossa região.

Estamos na dependência do projeto e da iniciativa por parte do governo do Estado,

que precisa também participar desse processo. Ele envolve os municípios, a União e

o Estado. Cobramos agilidade do Estado para que possamos ter finalmente o nosso

Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - Samu - na região do Triângulo Mineiro.

Enfim, presidente, era só o que eu tinha a dizer. Agradeço e reitero o nosso apoio

aos servidores públicos do Estado de Minas Gerais em defesa do Funpemg e contra

essa iniciativa que retira direitos e sucateia e prejudica os servidores do Estado de

Minas Gerais. Obrigado.

* - Sem revisão do orador.
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Questão de Ordem

O deputado Gilberto Abramo - Sr. Presidente, momentos atrás foi solicitada uma

verificação de quórum, e, em seguida, a recomposição. Normalmente não é praxe,

neste momento, no Grande Expediente, solicitação de verificação de quórum. Então,

gostaria de saber de V. Exa. se isso de fato pode ser mantido, e se tornou, a partir de

hoje, uma regra. Não pedi recomposição de quórum, não no Grande Expediente. Mas

quero saber  se há  uma regra,  porque,  se for  uma regra estabelecida  pela Casa,

saberemos como nos comportar, e não será vedada, de maneira alguma, a posição

de deputados, também os da oposição, quando requererem verificação de quórum ou

encerramento  de  plano  da  reunião.  Então,  gostaria  de  saber  isso  de  V.  Exa.  De

preferência que a Mesa nos respondesse por escrito.

O presidente  -  Deputado Gilberto  Abramo,  para  a  continuação dos  trabalhos,  é

necessária a presença mínima de 26 deputados. Com um espírito de conciliação, é

essa  a  ponderação  que  a  presidência  faz  a  V.  Exa.  Com  a  palavra,  para  seu

pronunciamento, o deputado Bosco.

O deputado Bosco -  Sr.  Presidente Dinis Pinheiro e deputado Dilzon Melo, caro

secretário da Mesa, a quem desejamos um bom retorno. V. Exa. foi acometido por um

acidente  e  ficou  fora  desta  Casa  durante  um  tempo,  mas  agora,  já  em  franca

recuperação, retorna aos trabalhos. Seja bem-vindo e melhoras.

Saúdo todos os colegas deputados na pessoa do deputado Mário Henrique Caixa,

popularmente  chamado  Caixa,  que  esteve  conosco  em  Araxá  nesta  semana,  na

assinatura  do  Pró-Município,  programa  do  governo  que  contempla  mais  58

municípios.  Mário,  cumprimento-o  e  agradeço  a  todos  os  parlamentares  que

estiveram conosco e com o governo na última segunda-feira, na nossa querida cidade

de  Araxá.  Saúdo  também  o  público  presente  nas  galerias,  os  representantes  de

sindicatos e órgãos, e todos os telespectadores que nos acompanham por meio da

transmissão da TV Assembleia.

Sr.  Presidente,  utilizaremos  estes  15  minutos  para  trazer  alguns  assuntos

importantes e relevantes para toda nossa Minas Gerais.

Caros  deputados  e  deputadas,  na  última  sexta-feira,  dia  22,  houve  um  grande

debate neste Plenário com a participação de mais de 500 pessoas, entre elas alunos
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de todos os  câmpus dos Cefets,  que vieram aqui  com um objetivo extremamente

importante para a educação tecnológica e superior de Minas Gerais: a transformação

do Cefet de Minas Gerais em universidade tecnológica federal.

Sabemos que o Cefet de Minas Gerais é uma referência em termos de formação de

profissionais técnicos, que estão atuando nas mais diferentes empresas e indústrias

não só em Minas Gerais mas em todo o Brasil e até mesmo no exterior. O Cefet é

uma instituição centenária e de ensino-modelo, referência para todos nós. Há muitos

anos o Cefet vem lutando e se empenhando junto ao governo federal, principalmente,

ao MEC, para que realmente, Antonio Lerin, ocorra essa transformação. No entanto,

lamentavelmente, mesmo diante de toda a sua estrutura e infraestrutura e cumprindo

todos os requisitos e pré-requisitos para que possa passar por essa transformação, o

Cefet ainda não conseguiu.

E daí, caro Deputado Duarte Bechir, presidente da nossa Comissão de Educação, é

que resolvemos, por meio da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, envolver

todos os deputados desta Casa neste grande projeto: a transformação do Cefet em

universidade tecnológica federal. Tivemos aprovação da comissão e realizamos sete

audiências públicas, caro Deputado Sebastião Costa, nas cidades que possuem um

câmpus do Cefet. Iniciamos em Araxá, passamos por Varginha, Leopoldina, Timóteo,

Nepomuceno, Divinópolis e Curvelo e finalizamos o ciclo neste Plenário repleto, com

a participação maciça dos alunos, professores e diretores das unidades do Cefet.

Tivemos aqui a participação importante dos alunos e diretores dos  câmpi de Belo

Horizonte  e  Contagem,  e  ficou  demonstrada  claramente  a  necessidade  premente

dessa transformação.

Portanto, caro presidente Dinis Pinheiro, caros deputados e deputadas, queremos,

nesta oportunidade, ao usar esta tribuna, conclamar todos os deputados desta Casa,

independentemente do partido a que V. Exas. pertencem, para essa luta. Esse desejo

da transformação do Cefet é um desejo suprapartidário, é uma vontade de todos os

mineiros e mineiras. Precisamos também, caro Rômulo, conclamar toda a bancada

mineira  da  Câmara  dos  Deputados,  os  nossos  53  deputados  federais,  para  que

também possam empunhar essa bandeira em prol do Cefet,  da transformação do

Cefet  de  Minas  Gerais.  Não  podemos  aceitar  que  o  MEC  não  permita  essa
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transformação.

Sabemos que ainda no governo Inácio Lula houve a transformação do Cefet do

Paraná, exatamente em 2008. A estrutura do Cefet do Paraná não é nada diferente

da estrutura do Cefet de Minas Gerais. Portanto, não podemos permitir que o MEC ou

o governo federal usem dois pesos e duas medidas. O MEC aprovou a transformação

do Cefet do Paraná. Por que não aprovar a transformação do Cefet de Minas Gerais

e também do Rio de Janeiro?

Sabemos  que  há  uma  dificuldade,  sim,  no  Ministério  de  Educação.  Em  2007,

quando lá estava o ministro Fernando Haddad, houve uma transformação da maioria

dos Cefets em Ifets,  em institutos tecnológicos.  Mas Minas, o Rio de Janeiro e o

Paraná não aderiram por uma questão simples e lógica: porque o nosso Cefet está

em um patamar muito mais avançado, está muito mais para universidade do que para

um instituto tecnológico.

Quero  deixar  claro  que  não temos  nada  contra  os  institutos,  pelo  contrário,  os

institutos  tecnológicos  são  de  fundamental  importância.  Precisamos  ter  uma

verticalização  no  ensino  tecnológico  de  Minas  Gerais  e  de  nosso  país.  Daí  a

necessidade dessa complementação, a necessidade desse avanço, da transformação

do nosso Cefet em universidade tecnológica federal.

Caro presidente Dinis, quero agradecer-lhe, em meu nome, em nome de todos os

mineiros e mineiras e em nome de todos os alunos do Cefet de Minas Gerais, o apoio

que V. Exa. tem dado a essa campanha, a esse movimento. Se Deus quiser, haverá

esta campanha em Brasília, que irá sensibilizar a presidenta da República para que

faça com Minas Gerais o mesmo que o ex-presidente Lula fez com o Paraná, já que

ela diz ser mineira. Por ela ser mineira, esperamos que use de seu poder, de sua

cadeira,  de  sua  caneta,  como  presidenta  da  República,  e  promova  essa

transformação justa e legítima do nosso Cefet-MG.

O deputado Elismar Prado (em aparte)* - Meu aparte será rápido, deputado Bosco.

Queria  apenas  dizer  que  V.  Exa.  tem  nosso apoio  nesse  movimento.  V.  Exa.  se

lembra de que tanto eu quanto o deputado Weliton Prado participamos da audiência

pública em Araxá. Estamos engajados nesse movimento para transformar o Cefet em

universidade tecnológica. Independentemente de nossas disputas políticas, faremos
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essa mobilização, aliás, já estamos fazendo, pois esse movimento é legítimo.

Queria simplesmente registrar que V. Exa. conta com o nosso apoio, e também falar

de outro programa muito importante. Em breve, teremos uma grande conquista, uma

iniciativa do deputado Weliton Prado, que é o transporte universitário. V. Exa. sabe

que,  com  as  novas  universidades  e  com  a  expansão do  ensino  universitário,  as

extensões  são  muito  grandes.  Então,  além  do  caminho  para  a  universidade,

precisamos do transporte universitário gratuito. Lutamos para que esse programa seja

criado  no  âmbito  no  Ministério  da  Educação.  Muito  obrigado.  Parabéns  e  conte

conosco nessa mobilização.

O deputado Bosco - Agradeço ao deputado Elismar Prado, que também participou

de uma dessas audiências conosco e manifestou seu apoio.

O  deputado  Dilzon  Melo  (em  aparte)  -  Inicialmente,  deputado  Bosco,  queria

parabenizá-lo pelo excelente trabalho que está fazendo à frente dessas audiências

públicas em prol da universalização do Cefet.

V. Exa. esteve em Varginha, onde pudemos acompanhá-lo. O número de pessoas e

de interessados foi extremamente grande, com alto nível de debate - e por que não

dizer  e  lembrar,  deputado,  que isso  vem ao encontro  do  interesse da presidente

Dilma. Ela fala que quer criar universidades federais, aliás, tem criado algumas, como

fez em Governador Valadares. Por que não utilizar a estrutura do Cefet para fazer

esse  trabalho?  Quase  todos  os  Cefets  que  V.  Exa.  conhece  têm  uma  estrutura

extremamente  plausível,  avançada  e  muito  melhor  que  muitas  faculdades  que

existem por aí. O nível do Cefet tem sido extremamente valoroso.

Então quero parabenizar V. Exa. e dizer que ela realmente poderia se sensibilizar

com  isso.  Já  que  o  Cefet  está  bem  distribuído,  por  que  não  transformá-lo  em

faculdade para dar oportunidade a todos? Parabéns pelo trabalho. Creio que V. Exa.,

com nosso apoio, vai lograr êxito com essa ação, pois tem grande alcance social.

O  deputado  Bosco  -  Agradeço  ao  deputado  Dilzon  Melo,  que  é  um  profundo

parlamentar, um profundo conhecedor dessa causa do Cefet.

Para  complementar  essa  questão,  deputado  Dilzon  Melo,  caros  deputados  e

deputadas,  queria  dizer  que,  na  grande  maioria  desses  municípios  onde  há  um

câmpus do Cefet, não existe universidade federal. Ou seja, os alunos das cidades
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que citamos, que nomeamos, muitas vezes têm de viajar  100km, 200km, para ter

acesso à universidade federal.  Com essa transformação,  permitiremos  que esses

alunos permaneçam em suas cidades, em suas regiões, fazendo inicialmente o curso

técnico pelo Cefet e, posteriormente, a graduação, a pós-graduação e o doutorado

através da universidade tecnológica federal.

Por  fim,  Sr.  Presidente,  quero  rapidamente,  embora  o  assunto  demande  mais

tempo, dizer que lamentavelmente temos os serviços de uma das santas casas de

Minas Gerais praticamente interditados na cidade de Campos Altos. Isso é reflexo do

acúmulo  dos  recursos  dos  municípios  e  estados  na federação.  V.  Exa.  lançou  a

campanha Assine + Saúde, propondo um recurso específico para a saúde, e hoje

estamos vendo o reflexo da falta de critério na distribuição dos recursos federais,

sobretudo na área da saúde. Hospitais e mais hospitais estão sendo fechados ou

interditados, porque não têm dinheiro, recursos para investir em infraestrutura e em

equipamento.

Quero aqui lamentar profundamente em nome da população de Campos Altos, esse

município que fica no Alto Paranaíba,  que teve parte da estrutura da Santa Casa

interditada. Os cidadãos agora têm de viajar mais de 100km para fazer um simples

exame  de  raios  X.  Precisam  ir  para  Araxá,  Ibiá  e  outras  cidades,  porque

lamentavelmente foram interditados o setor de raios X, o centro cirúrgico e a sala de

parto, por falta de recursos e equipamentos. E sabemos também que o SUS, órgão

que não remunera bem os hospitais,  não oferece a eles condições de se equipar

melhor e atender os pacientes.

Então,  quero  fazer  um  apelo  ao  governo  do Estado  para  que,  na  ausência  do

governo federal, possa assumir e ser solidário a essas instituições de saúde e nos

ajudar a resolver, em especial, o caso da Santa Casa de Campos Altos.

* - Sem revisão do orador.

Questão de Ordem

O deputado Lafayette de Andrada - Sr. Presidente, pela ordem. O painel indica a

presença de mais de 40 deputados, entretanto não verificamos isso no Plenário. E

nesta fase são necessários 26 deputados. Solicito que seja feita a recomposição de

quórum.
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O presidente  -  É  regimental.  A presidência  solicita  ao secretário  que proceda à

chamada dos deputados para a recomposição de quórum.

O secretário (deputado Dilzon Melo) - (- Faz a chamada.)

O presidente (deputado Hely Tarqüínio) - Responderam à chamada 42 deputados.

Portanto, há quórum para a continuação dos trabalhos.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

Abertura de Inscrições

O presidente - Esgotado o prazo destinado a esta parte, a presidência passa à 2ª

Parte da reunião, com a 1ª Fase da Ordem do Dia, compreendendo as comunicações

da presidência e de deputados e a apreciação de pareceres e de requerimentos.

Estão abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima reunião.

Comunicação da Presidência

A presidência informa ao Plenário que foram recebidos e aprovados, nos termos da

Decisão Normativa da Presidência nº 9, os Requerimentos nºs  6.492 a 6.497/2013,

da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  e  6.498/2013,  da  Comissão  de  Defesa  do

Consumidor. 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 25ª Reunião Ordinária,

em 26/11/2013, do Requerimento nº 6.338/2013, da deputada Maria Tereza Lara e

dos  deputados  Durval  Ângelo  e  Carlos  Pimenta;  de  Administração  Pública  -

aprovação,  na  18ª  Reunião  Ordinária,  em  26/11/2013,  dos  Requerimentos  nºs

6.279/2013, do deputado Dalmo Ribeiro Silva, 6.295 e 6.296/2013, da deputada Liza

Prado,  e  6.342/2013,  do  deputado  Sávio  Souza  Cruz;  de  Direitos  Humanos  -

aprovação, na 35ª Reunião Ordinária, em 27/11/2013, dos Requerimentos nºs 6.316 a

6.319, 6.321, 6.322 e 6.335/2013, da Comissão de Participação Popular; e de Saúde

-  aprovação,  na  28ª  Reunião  Ordinária,  em  27/11/2013,  do  Projeto  de  Lei  nº

4.529/2013, do deputado João Vítor Xavier (Ciente. Publique-se.).

Questões de Ordem

O deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, solicito a leitura dos requerimentos
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constantes em pauta, para que eu possa analisar o procedimento da reunião.

O presidente - O primeiro requerimento, do deputado Gilberto Abramo, solicita o

adiamento  de  votação  do  Projeto  de  Lei  Complementar  nº  54/2013;  o  segundo,

também  do  deputado  Gilberto  Abramo,  solicita  a  preferência  de  votação  do

Substitutivo nº 1 ao Projeto de Lei Complementar nº 54/2013.

O deputado Rogério Correia - É esse o requerimento que estava sendo discutido,

Sr. Presidente?

O presidente - Sim, é este que está tendo sua votação encaminhada. Os outros

requerimentos são:  o deputado Gilberto Abramo solicita  a votação preferencial  do

projeto  original  ao  Projeto  de  Lei  Complementar  nº  54/2013;  o  deputado Rogério

Correia solicita a votação por partes do Projeto de Lei Complementar nº 54/2013.

O deputado Rogério Correia - Então, o primeiro solicita o adiamento da votação.

O deputado Lafayette de Andrada - Sr. Presidente, solicito a suspensão da reunião

por 2 minutos, para que haja entendimentos entre as lideranças.

Suspensão da Reunião

O  presidente  -  A  presidência  vai  suspender  a  reunião  por  2  minutos  para

entendimentos entre as lideranças sobre a apreciação das matérias constantes na

pauta. Estão suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião

O presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos.

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 - Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei Complementar nº 54/2013,

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. A Comissão de Justiça concluiu

pela constitucionalidade do projeto com as Emendas nºs 1 e 2, que apresentou. As

Comissões  de  Administração  Pública  e  de  Fiscalização  Financeira  opinaram  pela

aprovação do projeto com as Emendas nºs 1 e 2, da Comissão de Justiça. Emendado
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em Plenário, voltou o projeto à Comissão de Fiscalização Financeira, que opina pela

aprovação do Substitutivo nº 2, que apresenta, e pela rejeição do Substitutivo nº 1 e

das Emendas nºs 1, da Comissão de Justiça, e 3 a 94, apresentadas em Plenário.

Com a aprovação do Substitutivo nº 2, fica prejudicada a Emenda nº 2, da Comissão

de Justiça. Vem à Mesa requerimento do deputado Gilberto Abramo em que solicita o

adiamento da votação do Projeto de Lei Complementar nº 54/2013. Com a palavra,

para encaminhar a votação, o deputado Cabo Júlio.

O deputado Cabo Júlio* - Sr. Presidente, irei encaminhar porque estamos tentando

fazer  uma discussão sobre  procedimentos.  Já  está  notório  que  a oposição desta

Casa é contra o projeto por todos aqueles motivos que foram... Sim. Vocês estão

ouvindo o que estamos falando o dia inteiro, né? Vocês devem ter ouvido tudo que

falamos ao longo do tempo aqui, sendo contra, discursos e mais discursos.

Apresentamos,  por  intermédio  do  deputado,  um  requerimento  de  adiamento  de

votação. Qual seria a nossa ideia da oposição de adiar essa votação? Em primeiro

lugar, precisamos discutir esse projeto com os servidores porque iremos mexer no

bolso deles. Repito o que disse mais cedo nesse mesmo instrumento que a oposição

tem usado para não permitir a votação: não se trata de recurso do Tesouro, não se

trata de recurso do governo do Estado. Estamos discutindo recurso que é do servidor,

de um fundo que foi criado com a contribuição dele - diga-se de passagem, uma

contribuição compulsória, obrigatória, não opcional.

Então, se o governo quer levantar recurso para um outro fundo, que faça isso com

aporte do Tesouro e não com aporte de dinheiro do próprio servidor. Essa história de

falar assim: “Olha, temos um fundo deficitário e um fundo superavitário” não procede,

pois  a  gestão  do fundo  não é  do  servidor.  Então,  se  esse fundo é deficitário  ou

superavitário isso é daqueles que fizeram a sua gestão, e o servidor entra nessa

história somente com a obrigação de contribuir.

Fiz uma analogia aqui na parte da manhã, e até não gostaram muito, dizendo que,

desde o  governo  Azeredo,  o  Estado  não  contribui  com a  sua obrigação patronal

devida - me refiro aí ao nosso fundo dos militares. O servidor não tem como sequer

contribuir com R$10,00, R$9,00 ou R$8,00. A contribuição é compulsória, ou seja, é

descontada  no  contracheque.  Mas  não  sei  se  a  contribuição  patronal,  que  é
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obrigatória  do  Estado,  se  esse  fundo  vem  sendo  administrado  da  forma  devida.

Outros fundos não estão, e isso está gerando um passivo contra o servidor.

Portanto, acho que a situação e os líderes de governo têm uma bela opção de votar

a favor do nosso encaminhamento para que seja adiada essa votação. Não é adiar

agora para votar  à noite ou amanhã.  É fazer  uma grande mesa redonda com os

deputados de oposição desta Casa, com os nossos técnicos e com os representantes

dos servidores - que são donos do dinheiro - e também com a base de governo. Aí,

sim. Vamos juntos, porque o que está acontecendo aqui e o que vemos muito são

pessoas fazendo promessa com joelho alheio. Aqui estamos discutindo um fundo do

dinheiro alheio, afinal, o dinheiro é do servidor.

Na verdade, o Estado quer fazer o que bem quer com o dinheiro que não é dele,

com o dinheiro que é do servidor, o que pode causar impacto na sua aposentadoria.

O servidor já é tão sofrido e tem um aumento miserável. Servidor público no Brasil

hoje, ressalvados alguns marajás, só está dentro do serviço público pela estabilidade.

Ele  quer,  no  mínimo,  ter  uma  aposentadoria  digna  que  dê  a  ele,  pelo  menos,

condições de pagar as contas. Muitas vezes, o cidadão poderia ir  para a iniciativa

privada ganhar mais, mas ele não tem a tranquilidade da aposentadoria.

Sabe aquela história que venho contando há 30 anos: que vocês contribuirão com

uma parte e o Estado com outra e garantiremos sua aposentadoria? O que estamos

dizendo é o seguinte: esqueçam tudo isso e vamos começar tudo de novo do zero,

porque retiraremos R$3.000.000.000,00 do fundo de vocês e colocaremos em outro

fundo. O que me deixa mais indignado, Sr. Presidente, é que não dá para mexer no

dinheiro  do  servidor  sem consultá-lo.  Não dá para  mexer  no  dinheiro  alheio  sem

consultar o dono do dinheiro. Não dá para fazer uma política tão rigorosa como essa

sem colocar nessa Mesa os representantes legítimos dos servidores. Isso é que não

dá.

Então, Sr. Presidente, desde ontem a oposição nesta Casa tem tomado a tribuna

usando  de  todos  os  instrumentos  regimentais  para  não  permitir  essa  votação.

Entendemos que essa votação é muito prejudicial para o servidor. Estou vendo ali

uma moça com nariz de palhaço. É fazer o servidor de palhaço, sim, é mexer com

dinheiro  do  servidor  sem  autorização.  E  uma  contribuição  de  11%  é  pesada.
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Esquecemos que alguns servidores têm contribuição de 27,5% do imposto de renda e

11%  de  contribuição  obrigatória.  Sobra  o  que  para  ele?  Sobra  sonho,  sobra  a

expectativa de ter um aumento, como os professores terão agora de 5%?

Sr. Presidente, é mais um requerimento. Devemos votar a favor, adiar essa votação.

Já vimos que até o Ministério Público, por meio de todos os promotores - não foi um,

foram todos  -,  está  se posicionando  contra  isso.  Podem  dizer:  “É  só o  Dr.  João

Medeiros ou o Eduardo”. Não, foram todos. E a posição do ministério é bem direta:

“Conversem, negociem com os servidores”. Obviamente que o governo tem maioria

nesta Casa. Acho que mais hora, menos hora tentarão votar. Mas a história tem dito

que os que não respeitam os servidores serão vingados nas urnas.

Falo com muita tranquilidade porque estou parlamentar, mas sou servidor público

de carreira. Entrei no Estado em 1988 por meio de concurso público. E nós também

nos rebelamos um dia. Fomos para a rua, tomamos tiro, um tiro acertou um colega.

Sabem por quê? Porque as pessoas não respeitam o servidor público neste país. E

depois querem ter um serviço público de qualidade. Pagamos uma miséria, tomamos

o dinheiro de sua aposentadoria, colocamos o seu fundo em risco, mas, por outro

lado, queremos que os servidores públicos mineiro e brasileiro deem um serviço de

qualidade.  Isso  não  existe,  isso  é  uma  incoerência.  Sabem  o  que  acontece?

Perdemos os servidores públicos mais qualificados para a iniciativa privada. É o que

tem acontecido.

Sr.  Presidente,  é  o  nosso  pedido.  Temos  um  requerimento  de  adiamento  de

votação. Que toda a base vote a favor do requerimento. Mas não é votar agora para

atropelar de noite, é votar agora e ir para uma mesa redonda com os servidores, com

os  representantes,  com  os  companheiros  do  PT,  do  PMDB,  do  PRB,  a  fim  de

começarmos uma discussão séria, uma discussão para saber como será isso.

É o nosso pedido, presidente. Estamos tentando um acordo, estamos provocando

esse acordo há três dias. As senhoras e os senhores podem perceber que a grande

maioria dos que estão subindo nesta tribuna são deputados de oposição, deputados

que estão protelando, não deixando votar.

Queria  entender  o  seguinte:  se  estamos  enganados,  todos  os  deputados  da

oposição estão enganados, o Ministério Público inteiro está enganado. Só o governo
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acha que isso é bom para o servidor. Não é possível uma coisa dessas. Será que

nós, deputados... Alguém pode dizer que somos da oposição, que somos contra tudo,

mas não é  isso.  O Ministério  Público,  através  da promotoria,  com todos os seus

promotores, é contra. Será que eles também têm uma posição política ou a posição

deles é técnica, a favor do servidor público?

Então,  é  isso,  Sr.  Presidente.  Esse  é  o  nosso  apelo  para  que  os  deputados

repensem suas decisões. O ano que vem é um ano eleitoral, e o servidor vai cobrar

de quem votar contra ele. O servidor deve cobrar, deve aprender a cobrar na sua

cidade, falar para o deputado que ele votou contra sua aposentadoria, que trabalhou

30 anos e está correndo o risco de ficar sem ela. Estamos nos condicionando, mas é

um apelo que estamos fazendo: vamos votar a favor do adiamento da discussão e

iniciar uma grande discussão com quem é o dono do dinheiro: o servidor público do

Estado de Minas Gerais.

* - Sem revisão do orador.

O presidente - Com a palavra, o deputado Gilberto Abramo.

O deputado Gilberto Abramo* - Sr. Presidente, pela manhã, levantei a questão da

necessidade do governo de ter esse dinheiro em mãos para poder aplicar nos seus

investimentos, seja em mobilidade ou em infraestrutura, porque o governo hoje não

tem condições de solicitar empréstimo, pois já estourou sua cota. Mas de algum lugar

ele tem de tirar. Deixando de aplicar R$700.000.000,00 todos os meses no fundo,

esse é um dinheiro que poderá ser investido no Estado, ou seja, ele tira de um lado e

diz que está trabalhando do outro. Afirmei que essa falta de recursos é motivo ou -

podemos dizer - a realidade de uma péssima administração. Que a verdade seja dita,

e não sou eu que estou afirmando, uma pesquisa de 2012 mostra que mais de 35 mil

pequenas empresas fecharam em Minas Gerais  em dois  anos.  Ou seja,  em dois

anos, 35 mil empresas fecharam suas portas em Minas Gerais. Isso no ano passado,

e certamente, neste ano, o número aumentou, é óbvio. Gostaria que os colegas que

estão  aqui  tivessem  conhecimento  dessa  pesquisa,  cujo  teor  diz  o  seguinte:  “O

número de pequenos negócios formais que encerraram suas atividades em Minas

Gerais, entre 2010 e 2011, chegou a 35.680, segundo levantamento do Sebrae-MG e

da  Junta  Comercial  do  Estado  de  Minas  Gerais  -  Jucemg.  O  crescimento  nas
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desistências, de um ano para o outro, foi de 25%, passando, de 15.844, para 19.836

empresas  fechadas.  O  estudo  mostra  que  os  Microempreendedores  Individuais  -

MEIs  -  que  faturam  até  R$60.000,00  por  ano  não  têm  sócio.  Entre  os

microempresários e pequenos empresários, o resultado também apontou crescimento

de 25%, ou seja, de 14.670, pulou para 15.615 empresas que fecharam suas portas.

No  total  de  registros  cancelados,  84%  eram  micros  e  pequenas  companhias,

equivalente a 30.285, e 15% de empreendedores individuais,  que correspondem a

5.395. No comércio, a maior  parte dos negócios  fecharam suas portas em Minas

Gerais, 58%, ou seja, 20.577 empresas”.

A pesquisa revela ainda que os empreendedores individuais  foram os que mais

sucumbiram prematuramente. Entre eles, 65% cancelaram seus registros após um

ano do início da formalização das atividades. O levantamento do Sebrae-MG foi feito

com base nos dados da Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, registrados até

o dia 28 de fevereiro deste ano. Acrescenta ainda, Sr. Presidente, que “244 empresas

transferiram seus negócios para outros estados”, quer dizer, fecharam as portas em

Minas Gerais e foram para outros estados. Qual é a razão, qual é o motivo dessa

migração, desse abandono, senão a alta carga tributária no Estado de Minas Gerais?

Ela tem espantado empresas, tem dado condições a outros de absorverem empresas

que aqui,  em Minas,  estavam instaladas  há muito  tempo e  tem impossibilitado a

abertura  de  novas  empresas  e  até  mesmo o  crescimento  de  micro  e  pequenas

empresas.  À  medida  que  o  Estado  deixa  de  investir,  automaticamente  também

deixará  de arrecadar.  Enquanto  o  governo não tiver  a preocupação de rever  sua

carga tributária, a tendência de nosso estado é ir de mal a pior.

A minha preocupação maior não é com o agora, mas principalmente com 2015,

quando os empréstimos aprovados por esta Casa passarão a vigorar e o governo terá

o compromisso de pagá-los. Essa é a minha preocupação. Hoje o dinheiro em caixa é

pouco, por isso pouco investimento se faz. E o que acontecerá no momento em que o

Estado tiver de arcar com essas despesas?

O governo federal tem feito sua parte. Dentro do possível, tem investido em Minas

Gerais, mas Minas infelizmente não tem dado sua real contribuição; por isso reafirmo

que não deveríamos votar os PLCs nºs 53 e 54 antes de ouvir a categoria, os órgãos
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competentes, os servidores públicos. Se tiver de votar, o meu voto será “não”, porque

hoje voto de acordo com a minha consciência, e ela hoje diz que devo acompanhar

os servidores. Assim, desde já, estou declarando o meu voto e justificando por que

estamos fazendo  obstrução.  Não  é  que  não  queiramos  que os  trabalhos  tenham

prosseguimento;  o  caso  é  que  não  aceitamos  esse  projeto  da  forma  como  se

encontra.

* - Sem revisão do orador.

O presidente - Com a palavra, o deputado Vanderlei Miranda.

O deputado Vanderlei Miranda* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados,

mais uma vez cumprimento os servidores públicos que, incansavelmente, estão nos

acompanhando neste dia de hoje, aqui, na Assembleia Legislativa. Saúdo, mais uma

vez,  de  forma  muito  respeitosa,  aqueles  que,  de  casa,  acompanham  os  nossos

trabalhos.

Sr. Presidente, o que me traz à tribuna é o mesmo motivo que trouxe aqui os meus

antecessores, um pedido para adiar a votação desse projeto que mexe, literalmente,

com o fundo dos servidores.

Quero, mais uma vez, reportar-me à Portaria nº 403, mas antes disso, quero fazer

um  comentário.  Fui  abordado,  neste  Plenário,  por  um  colega  deputado  com  o

argumento  de  que  uma  portaria  não  poderia  se  sobrepor  a  um  projeto  de  lei.

Naturalmente  ele  não precisaria  me dizer  isso porque,  até  como legislador  nesta

Casa, sei que um projeto de lei tem força sobre uma portaria, mas, elas são baixadas

exatamente  para  que  os  projetos  de  lei  sejam  bem  interpretados  e  respeitados.

Muitas vezes, o bojo do projeto de lei  não traz o amparo e a proteção legal para

determinadas  decisões  ou  adoção  de  medidas,  como  no  caso  que  estamos

discutindo, o PLC nº 54. Pela manhã disse que deveríamos suspender a votação. Até

entendo que esse projeto não deveria estar no Plenário, em função dos vícios que ele

apresenta.

Gostaria de ler o que dispõe o  caput  da Portaria nº 403, de 10 de dezembro de

2008.  Lembro  que  a  Lei  nº  64,  de  25  de  março  de  2002,  instituiu  o  regime  de

previdência e assistência social dos servidores públicos do nosso estado. Em 2008, a

Previdência Social,  que tem a responsabilidade de fiscalizar  e acompanhar o que
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acontece  nesses  fundos  previdenciários,  extraiu  a  Portaria  nº  403,  publicada  no

Diário Oficial da União, no dia 11 de dezembro de 2008 e republicada no dia 12 de

dezembro de 2008. Quero chamar a atenção dos senhores para duas questões. A

primeira delas é o  caput da portaria, que diz o seguinte: ”Dispõe sobre as normas

aplicáveis  às  avaliações  e  reavaliações  atuariais  dos  Regimes  Próprios  de

Previdência  Social  -  RPPS  -  da  União,  dos  Estados,  do  Distrito  Federal  e  dos

Municípios,  define  parâmetros  para  a  segregação  da  massa  e  dá  outras

providências”. A segregação da massa aconteceu em 2002, pela Lei Complementar

nº 64, de 25 de março de 2002. Portanto, o que estamos tratando aqui está inserido

no caput da Portaria nº 403. A introdução do que consta, do que reza a portaria diz o

seguinte: ”O ministro de Estado da Previdência Social, no uso das atribuições que lhe

confere  o  art.  87,  parágrafo  único,  inciso  II,  da  Constituição,  e  tendo em  vista  o

disposto no art. 9º da Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998, resolve: Art. 1º - As

avaliações e reavaliações atuariais com o objetivo de dimensionar os compromissos

do Plano de Benefícios  e estabelecer  o Plano de Custeio para a observância do

equilíbrio financeiro e atuarial dos Regimes Próprios de Previdência Social - RPPS -

da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios deverão ser elaboradas

tendo como parâmetros  técnicos as  normas  fixadas  nesta  portaria.”  Vejam que é

muito clara a redação dada ao art. 1º da Portaria nº 403.

Se  alguém  não  entendeu,  vou  ler  o  final  do  art.  1º  da  portaria:  “deverão  ser

elaboradas tendo como parâmetros técnicos as normas fixadas nesta portaria”.

Ora, a elaboração do PLC nº 54 não observou os parâmetros técnicos, as normas

fixadas nessa portaria. Entre essas normas, sem querer cansar os servidores e os

colegas,  está  a  que  se  vê  no  §  2º  do  art.  21  da  mesma  portaria:  “uma  vez

implementada a segregação da massa” - o que aconteceu em 2002 - “fica vedada

qualquer  espécie  de  transferência  de  segurados,  recursos  ou  obrigações  entre  o

Plano Financeiro e o Plano Previdenciário, não se admitindo, também, a previsão da

destinação de contribuições de um grupo para o financiamento dos benefícios  do

outro grupo”. Convém lembrar, mais uma vez, que é disso que trata o PLC nº 54.

Até aqui, tudo bem. Mas onde está o vício maior, a falha maior? Durante todo o dia,

o Denílson está acompanhando com os servidores essas discussões e sabe que já li
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o que vou ler pela terceira vez. O art. 22 diz que “observado o disposto no art. 25, o

RPPS que implementar a segregação da massa, somente poderá alterar  os  seus

parâmetros ou desfazê-la mediante prévia aprovação da Secretaria da Previdência

Social”.  Também pela  terceira  vez,  vou fazer  a  mesma pergunta,  até  porque  um

colega parlamentar, cujo nome não vou citar por uma questão de ética, disse-me que

os técnicos do governo já estavam alinhados e afinados com a Previdência Social

para  a redação desse projeto.  A pergunta  que  fiz,  então,  foi:  onde está  a  prévia

aprovação da secretaria? O colega me respondeu que não tinham isso. Ora, sem a

prévia  aprovação  da  secretaria,  está  claro  que  o  projeto  não  poderia  estar  nem

tramitando, até em função do que li no caput da portaria e em seu art. 1º, em que a

determinação do MPS até retroage a 1998. Ou seja, se não observarmos o que está

aqui,  a  lei  proposta não terá validade.  Por  seu vício claro e inequívoco,  que não

encontra qualquer argumentação contrária, se aprovado o projeto, a lei será alvo de

ações de que não tenho dúvida alguma de que os servidores sairão vitoriosos.

Concluindo, presidente, lembro que a nossa responsabilidade nesta Casa é muito

grande. Uma coisa é votarmos projetos que, em nosso entendimento, atendem os

interesses da coletividade; outra coisa é votarmos projetos que ferem frontalmente

direitos conquistados e já consagrados. Se o argumento é de que nada muda com

essa alteração, deixemos, então, como está; não vamos ter o trabalho de votar. Muito

obrigado.

* - Sem revisão do orador.

Questão de Ordem

O Deputado Gilberto Abramo - Sr. Presidente, como não há 39 deputados presentes

- por minhas contas, somos 38 deputados -, gostaria que se fizesse a recomposição

de quórum.

O presidente (deputado Dinis  Pinheiro)  -  É regimental.  A presidência solicita  ao

secretário que proceda à chamada dos deputados para a recomposição de quórum.

O secretário (deputado Luiz Henrique) - ( - Faz a chamada.).

O presidente - Responderam à chamada 43 deputados. Portanto, há quórum para a

continuação dos trabalhos. Com a palavra, para encaminhar a votação, o deputado

Carlos Henrique.
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O deputado Carlos Henrique* - Fala, meu povo. Minha gente, mais uma vez é muito

importante  deixar  claro,  até  para  os  amigos  da  TV  Assembleia  que  sempre

acompanham os trabalhos deste Parlamento, que estamos em regime de obstrução.

Alguém  que  está  assistindo  à  TV  Assembleia,  em  casa,  onde  quer  que  esteja,

acompanhando os trabalhos deste Plenário, pode dizer: “Os deputados não param de

falar,  falam  o  tempo  todo,  desde  a  manhã  falando  o  mesmo  assunto.  Parecem

maritacas. E falam a mesma coisa, estão sendo repetitivos, estão sendo redundantes.

Todos falam sobre o mesmo assunto, o mesmo conteúdo”.

No entanto,  é preciso entender  que estamos num processo de obstrução muito

mais para provocar o adiamento desse projeto da fusão dos órgãos, a fim de que

possamos ampliar a discussão e o debate e ouvirmos as partes interessadas, o que

ainda não aconteceu. Nenhum processo democrático e legal de instituições ou de

pessoas  se  dá  sem  diálogo,  sem  ouvir  as  partes  interessadas.  Isso  não  está

acontecendo nesse processo da fusão do Ipsemg.

A  matéria  em  pauta  que  agora  discutimos,  mesmo  de  caráter  facultativo  ou

opcional, é muito complexa. Seriam necessárias naturalmente mais do que 3, 4 ou 5

sessões de discussão nesta Casa, porque não se trata apenas de um projeto de lei

complementar,  de instituição de fundo previdenciário de servidores públicos ou de

adesão ao novo sistema que se pretende criar, mas, sim, do patrimônio do servidor

público,  que,  ao  longo  de  sua  vida  funcional,  contribuirá  com  as  alíquotas

preestabelecidas, que, ao longo do tempo, podem sofrer modificações. Foi assim com

as emendas constitucionais dos governos de Fernando Henrique e Lula, sempre com

a justificativa da busca do equilíbrio fiscal e orçamentário.

Neste momento de apreensão e angústia dos servidores públicos em relação ao

futuro de suas aposentadorias, o que iremos votar será apenas uma expectativa de

direito. Um direito pretérito daqueles servidores que poderão aderir ao novo regime,

tanto dos servidores entrantes no serviço público, a partir do início de funcionamento

da entidade ou do fundo de pensão, quanto dos atuais. Para se ter uma ideia da

complexidade do tema, parlamentares e aqueles que nos acompanham, basta dizer

que somente para os atuais servidores, conforme definido no regimento legal, existem

quatro  possibilidades  de  aposentadoria  pelas  regras  atuais,  que  precisam  ser
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consideradas  antes  de  qualquer  decisão  sobre  a  adesão  ou  não  à  previdência

complementar.

Ademais, vemos que o serviço brasileiro de previdência é formado por um tripé com

três regimes previdenciários: o regime geral, a cargo do INSS, o regime próprio dos

servidores,  de  responsabilidade  do  Tesouro,  e  o  regime  complementar.  Hoje

discutimos a questão do fundo de que trata o projeto, que tem por objetivo promover

uma reestruturação do regime previdenciário dos servidores públicos do Estado, por

meio da extinção do Fundo de Previdência do Estado de Minas Gerais - Funpemg - e

da unificação da administração dos pagamentos dos benefícios previdenciários num

fundo único, o Fundo Financeiro de Previdência - Funfip.

É importante ressaltar  que a medida está  acompanhada de outro projeto de lei

complementar, que também está em tramitação nesta Casa e institui a previdência

complementar que ainda iremos analisar - também podemos ter surpresas, inclusive

com emendas não pertinentes.

Além do benefício programado, que é a complementação da aposentadoria, o fundo

de pensão deve assegurar também os benefícios não programados para os eventos

de invalidez e morte. Em relação a esses, o fundo de pensão tanto poderá administrá-

los diretamente quanto contratá-los externamente. Então, por que a pressa? Essa é a

grande indagação que fazemos, um dos motes da discussão que vem acontecendo

desde o período da manhã: a forma açodada com que querem tratar um projeto, uma

discussão tão importante, sem ouvir as classes interessadas. Por que um processo

tão  açodado,  tão  acelerado,  sem  dar  oportunidade  de  defesas  às  classes

interessadas, inclusive a organismos de representatividade de servidores desta Casa

Legislativa?

Em  relação  ao  projeto  de  lei  complementar  em  pauta,  várias  dúvidas,  Srs.

Parlamentares, devem ser suscitadas aqui. Nos termos do projeto, o art. 1º promove

a extinção do Funpemg e reverte o seu patrimônio constituído ao Funfip,  ao qual

somente poderá ser destinado o pagamento dos benefícios previdenciários do regime

próprio de previdência social. Se o Funfip passará a suceder o Funpemg para todos

os fins, qual é seu valor e qual é o seu valor nominal atual? Outra pergunta: Foram

aplicados, ao longo do tempo, os índices atuariais? Houve fiscalização por parte dos
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órgãos envolvidos, sindicatos e associações de classes?

Já o art. 2º altera os dispositivos da Lei Complementar nº 64, de 2002, que retira os

requisitos anteriores em referência ao Funpemg. Além disso, permite que o Poder

Executivo utilize como fonte alternativa os recursos transferidos pela União, a título de

compensação  financeira,  pela  atualização  de  recursos  naturais  presentes em seu

território,  para  o  pagamento  das  contribuições  patronais.  Não  estaríamos  aqui

retirando importantes recursos para aplicação em obras, educação, saúde e outros,

aos quais o Estado constitucionalmente tem obrigação de prover?

O art. 3º determina às Secretarias de Planejamento e Gestão e da Fazenda e ao

Instituto de Previdência dos Servidores do Estado a adoção das medidas necessárias

para a extinção do Funpemg, assegurando a prestação de contas dos atos de gestão

praticados desde a criação do fundo até a data de transferência de seus recursos.

Finalizando, Sr. Presidente, não seria obrigatória a criação de um conselho paritário

para  acompanhamento  da  transferência?  Esta  é  uma sugestão:  a  criação  de  um

conselho paritário para acompanhamento da transferência. Por que não realizamos

um  seminário  ou  uma  audiência  para  discutir  sobre  os  dois  projetos  de  fundo

previdenciário,  considerando  que  a  audiência  pública  realizada  não  atendeu  as

expectativas das classes de servidores interessados? Estas são as minhas palavras,

Sr. Presidente. Obrigado pela tolerância.

* - Sem revisão do orador.

O  presidente  (deputado  Gustavo  Corrêa)  -  Com  a  palavra,  para  encaminhar  a

votação, o deputado Elismar Prado.

O deputado Elismar Prado* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas e

público que nos acompanha pela TV Assembleia, estamos aqui novamente insistindo

no processo de obstrução.  Explico que se trata -  e faço novamente o apelo -  do

adiamento  de  votação  do  PLC  nº  54.  Estamos  travando  esse  embate,  que  é

regimental, desde o período da manhã. Já estamos quase no final da tarde, vamos

adentrar  a  noite  e  a  madrugada,  se  necessário.  Esgotaremos  todos  os  recursos

regimentais para fazermos a defesa do servidor. Ouvimos de muitos a ansiedade para

assistir à final da Copa do Brasil, mas infelizmente, se depender de nosso processo,

isso não vai ocorrer. Muita gente está ansiosa para ver o jogo entre o Flamengo e o
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Atlético,  não é mesmo? Enfim,  estamos aqui  novamente pedindo o adiamento de

votação do PLC nº 54.

Estão  presentes  neste  Plenário,  mantêm  suas  reivindicações  legítimas  e

democráticas e solicitam o posicionamento  firme dos deputados os servidores do

Serjusmig, Sind-UTE, Sindpol e do Ipsemg, que fazem um apelo aos deputados para

que ajudem a evitar a extinção do Ipsemg, esse órgão tão importante e que precisa

de fortalecimento e do nosso apoio. Com a extinção do Funpemg, que é a proposta

do governo, teremos um serviço público sucateado. Como a servidora que está nas

galerias está dizendo, o servidor já tem tão pouco, já é tão maltratado, já é tratado

com tanto descaso. O Ipsemg atende a uma demanda gigantesca, mas realmente

está estrangulado e não recebe as condições necessárias do governo do Estado para

prestar o atendimento que merecem todos os nossos trabalhadores que servem ao

Estado. É lamentável.

Reitero que não houve nenhuma discussão com os servidores. Repito: trata-se de

um fundo, o Funpemg, que é um patrimônio dos servidores e foi construído com o

dinheiro deles. Isso é um assalto, porque, na verdade, o governo quer se apropriar de

um patrimônio que é do servidor,  que diz respeito ao servidor. O governo deveria

respeitar e conferir autonomia, independência de organização, de manifestação aos

servidores e cuidar das coisas de seu interesse. O governo agora propõe a extinção

do fundo, sem que haja discussão com os servidores.

Pela  manhã,  muitos  falaram  da  reunião  que  está  proposta  para  amanhã.  Ora,

estamos votando aqui hoje. Não há o menor sentido em fazer uma reunião depois

que a votação for concluída. O bom-senso manda que se suspenda esse processo e

que se adie a votação para que os servidores, através de suas representações e de

seus sindicatos, se sentem à mesa com o governador ou com seu representante para

rediscutir  essa questão. Porque,  se fosse bom para o servidor,  eles não estariam

todos aqui manifestando-se contrariamente ao PLC nº 54. Se fosse bom, nenhum

deles estaria aqui. Então, fazemos novamente o apelo, porque, com a extinção desse

fundo,  o  governo  quer  jogar  no  fundo  do  poço  todos  os  servidores,  que  já  se

encontram em imensas dificuldades no Estado, em todas as áreas. E isso se reflete

no atendimento à população e à sociedade em geral. Se o servidor não tiver acesso a
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condições dignas de trabalho e de segurança para cuidar da sua vida, da sua família,

de seus filhos, o prejudicado nesse processo será a população, que terá serviços

públicos de pior qualidade.

Repetimos: na área da segurança pública vivemos um problema gravíssimo. Os

municípios e os prefeitos assumem atribuições da União, muito mais no Estado. Há

uma deficiência muito grande de servidores. Só para dar o exemplo da Polícia Civil,

há  uma  demanda  muito  grande  e  estão  sobrecarregados,  angustiados,  sem

condições de realizar seu trabalho. O governo tem uma birra e quer acabar com essa

instituição,  abandonar  todo  esse  processo  por  simples  perseguição  e  por  não

reconhecer  o  direito  de  livre  mobilização  e  organização  dos  servidores.

Precisaríamos, no mínimo, de dobrar o efetivo da Polícia Civil.

E na educação nem se fala. Ontem pela manhã a base do governo disse aqui, com

eloquência, que educação é prioridade. Deveria haver uma inversão da pauta, e pela

manhã  já  poderíamos  ter  votado  o  reajuste  dos  servidores  da  educação.

Denunciamos que são uma migalha os 5%, que isso não atende, é um descaso com

os  nossos  servidores,  mas  é  um  direito  que  eles  têm,  e  somos  favoráveis  à

aprovação desse reajuste. Mas, se fosse prioridade, já deveria ter sido votado. Então,

a base do governo mostra a sua manobra, que não prioriza de forma nenhuma a

educação.

E estamos nesse embate, tentando evitar  a extinção do Funpemg e apelando à

base do governo e à situação para adiarmos essa votação e podermos discutir com

os servidores, democraticamente, todas as questões que envolvem o PLC nº 54. Na

questão da saúde ocorre a mesma coisa. Dissemos inúmeras vezes que o Estado

não cumpre o mínimo constitucional, que a Constituição manda aplicar em saúde e

educação.  Enfim, Sr.  Presidente,  deputadas e deputados,  vamos continuar  com o

nosso  expediente  de  obstrução  -  temos  outros  deputados  inscritos  -  para  tentar

reverter esse processo. E novamente parabenizo os servidores e as servidoras, os

trabalhadores que estão nas galerias acompanhando os trabalhos de hoje, que estão

aqui lutando por seus direitos. Assim, fazemos um apelo: que os deputados, enfim,

acatem nosso pedido de adiamento da votação do PLC nº 54.

Quero agradecer a todos. Retornaremos a esta tribuna, vamos esgotar todos os
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recursos e instrumentos regimentais para fazer a defesa do servidor porque fomos

eleitos  para  isso,  para  defender  o  servidor  do  Estado  de  todas  as  áreas  -  da

segurança,  da  saúde,  do  Judiciário  ou  da  educação  -  porque  isso  se  reflete  na

melhora de vida dos nossos cidadãos, que precisam de serviços públicos de melhor

qualidade.

Se o servidor público é maltratado, com certeza nossa população também o é. Por

isso  quero  reiterar  nosso  posicionamento:  a  questão  do  Funpemg  precisa  ser

rediscutida,  em  nome  de  todos  os  servidores,  de  seus  sindicatos  e  das

representações que se encontram presentes solicitando o apoio da casa do povo.

Somos  servidores  do  povo,  servidores  de  vocês  e  precisamos  ser  dignos  de

merecer a delegação que vocês nos conferiram. Parabéns, podem contar conosco.

* - Sem revisão do orador.

O  presidente  (deputado  Dinis  Pinheiro)  -  Com  a  palavra,  para  encaminhar  a

votação, o deputado Sargento Rodrigues.

O deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados,

público  que  nos  acompanha  pela  TV  Assembleia,  servidores  públicos  que

representam aqui todos os servidores públicos de Minas Gerais.

Gostaria  que  a  assessoria  da  Mesa  trouxesse  aqui  um  requerimento,  para

podermos discorrer sobre a matéria. Já o fizemos mais cedo, na parte da manhã,

durante o encaminhamento da sessão. Entendemos, Sr. Presidente, que essa matéria

é extremamente complexa e precisa ser devidamente discutida com quem realmente

deve discuti-la. Não podemos aprovar um projeto de lei complementar na forma em

que está o PLC nº 54 sem, para isso, trazer para o debate pessoas que contribuíram

lá atrás, com 11% do seu salário. Não consigo admitir isso. Fiz esse encaminhamento

na  Comissão  de  Administração  Pública,  sob  a  óptica  do  Código  Civil.  Quando

estudamos sociedades anônimas, aprendemos que o sócio de uma empresa, de uma

sociedade  anônima,  deputado  Doutor  Wilson  Batista,  possui  cotas  de  ações

compradas  por  ele.  Quando  a  empresa  for  tomar  qualquer  decisão  maior,  esses

sócios são chamados para deliberar sobre tal decisão.

Fiz  este  paralelismo:  de  um  lado,  o  Tesouro  contribui  com  19%;  do  outro,  os

servidores  contribuindo  com  11%.  Os  valores  são  cifras  vultosas  que  não  nos
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permitem votar um projeto e dizer: “Estamos acabando com um fundo cujo dinheiro

pertence ao servidor”. A obrigação patronal, da ordem de 19%, pertence aos cofres

públicos e são verbas de recolhimento de tributos de todos nós, mas os 11% são

verbas destinadas ao pagamento que, todo mês, cada servidor público deste estado

faz para esse fundo.

Não podemos deixar de fazer um apelo aqui. Sou deputado da base do governo e

quero  deixar  isso  claro.  O  apelo  que  fiz  na  Comissão de  Administração Pública,

deputado  Doutor  Wilson  Batista,  é  o  mesmo que  faço  aqui.  Se  temos  cerca  de

R$1.200.000.000,00  que  são  contribuições  do  bolso  do  servidor  público,  não

podemos  deixar  de  fazer  o  debate.  Na  parte  da  manhã  fui  avisado  por  Sandra

Silvestrini, presidente do Serjusmig, e pelo presidente do Sindpol, Denílson Martins,

que amanhã haverá uma reunião às 10 horas.

Se vai haver uma reunião amanhã, às 10 horas, para tratar, com os servidores, da

destinação desses recursos, sobre o que o governo quer fazer com isso, por que

votar esse projeto hoje? Por que o governo não espera um pouco mais para sentar-se

à mesa e discutir com quem também é dono desse dinheiro?

O servidor  público,  com suas  devidas contribuições,  possui  R$1.200.000.000,00

aportados nesse fundo, e do outro lado está o governo, com R$2.300.000.000,00. A

cifra hoje,  em números inexatos,  está  na ordem de R$3.500.000.000,00.  É muito

dinheiro. Não posso assistir a isso passivamente sem vir à tribuna fazer um apelo ao

governador. E esse apelo que faço ao governador Anastasia é para que aguarde um

pouco  mais,  que  faça  um  debate,  uma  reunião,  e  discuta  o  assunto  com  os

servidores.  Não viemos  aqui  agredir  o  governo,  mas  pedir  que,  na  qualidade  de

gestor, tenha coerência sobre a propriedade do dinheiro.

Já vivi isso no passado. Em 1999, tivemos aqui uma CPI. Na época apurávamos o

desvio de verba feito pelo governo de Eduardo Azeredo. Pelo menos daquele moço

posso falar com muita propriedade, pois fui autor e sub-relator da CPI, e a conclusão

dos trabalhos também chegou a esse resultado. Naquela época, Eduardo Azeredo

desviou do Ipsemg R$1.500.000.000,00 e do Instituto de Previdência dos Servidores

Militares - IPSM -, R$900.000.000,00. Desviou o quê? Ele desviou para o caixa único

do Estado a contribuição patronal e a do servidor público. Depois de realizar aqui uma
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comissão parlamentar de inquérito, de apurar, de ouvir várias autoridades, inclusive

secretário de Estado e três coronéis da Polícia Militar, ex-diretores-gerais do IPSM, de

ouvir também o Ministério Público, as entidades de classe e tantas outras entidades,

concluímos, em 1999, no relatório final da CPI, que houve crime praticado pelo então

governador Eduardo Azeredo.

A nossa preocupação é que o governador Anastasia seja zeloso e não coloque a

base de governo para votar de forma açodada, apressada, sem fazer a discussão

com quem é dono do dinheiro. Se o servidor público, ao longo de anos, contribuiu

com 11%, certamente ele precisa saber da situação. Ora, quero discutir,  antes de

aprovar  qualquer  projeto,  a  destinação  desse  dinheiro.  O  governo  quer  aplicá-lo

onde? Para onde vai o dinheiro, se o fundo está sendo extinto?

É nesse sentido que fazemos o encaminhamento, no sentido de que o governo seja

coerente com aqueles que verdadeiramente são os legítimos donos desse recurso. O

servidor pode dizer que é o legítimo dono tanto de uma parcela quanto da outra,

porque a patronal é um tributo pago também pelos servidores públicos, e a outra é o

dinheiro que foi descontado, mês a mês, em seu contracheque.

Então aqui faço um apelo aos ilustres colegas deputados. Independentemente de

ser da oposição ou da situação, V. Exas. precisam lembrar que esta Casa possui

servidores efetivos,  recrutamento  amplo  e aposentados que contribuem com esse

fundo. Os servidores do Legislativo também contribuem com o fundo. Os servidores

que estão ali, na Mesa, assessorando a presidência, contribuem com esse fundo. Os

servidores que estão nos gabinetes dos deputados também contribuem com esse

fundo. Pergunto: vamos votar um projeto, extinguir o fundo, sem antes sentar com a

representação desses servidores? Não podemos fazer isso de forma apressada.

O apelo que fazemos ao governador, deputada Ana Maria Resende, é que receba

os servidores, discuta com eles e mostre-lhes o que pretende, para depois votarmos

uma matéria tão importante, que é esse projeto de lei que diz respeito ao dinheiro do

contribuinte  e  do  servidor  público.  Portanto,  presidente,  queremos  dizer  que

votaremos favoravelmente ao adiamento da votação do Projeto de Lei Complementar

nº 54. É nesse sentido que faço o encaminhamento do meu voto. O governo precisa

ter  paciência  e  ouvir  os  servidores  públicos  de  Minas  Gerais.  Muito  obrigado,
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presidente.

Questão de Ordem

O deputado Antonio Lerin -  Sr.  Presidente, enquanto aguardamos a chegada do

nobre deputado Paulo Lamac, agradeço a presença do nosso senador e embaixador

Tilden Santiago, que está prestigiando esta reunião.

O  presidente  -  Com  a  palavra,  para  encaminhar  a  votação,  o  deputado  Paulo

Lamac.

O deputado Paulo Lamac* - Sr. Presidente, saúdo os nobres deputados desta Casa

e os que estão aqui acompanhando atentamente uma discussão tão importante para

todos os servidores desta Casa e do Estado de Minas Gerais. Gostaria de ressaltar,

nobres colegas, que essa discussão também é extremamente importante para todos

os  cidadãos  mineiros.  Na  realidade,  como todos  sabem,  quando  um  sistema de

previdência  pública  está  quebrado  e  falido,  normalmente,  por  incompetência  na

gestão dos governos, quem paga a conta é a sociedade, é o contribuinte normal, que

paga seus tributos e observa que o fruto do seu suor, destinado ao bem comum, é

destinado para suprir buracos em fundos previdenciários, decorrentes de má gestão

histórica  dos  recursos  públicos,  incluindo  os  previdenciários,  que  têm  de  ser

guardados para o pagamento das aposentadorias.

Quero  deixar  claro  que  essa  discussão  não  diz  respeito  somente  ao  servidor

público, mas a cada um dos mineiros e das mineiras que nos acompanham pela TV

Assembleia  e  àqueles  que  nem  sabem  o  que  está  acontecendo.  É  importante

usarmos as redes sociais. É preciso que a imprensa calada e amordaçada de nosso

estado, há tanto tempo, cumpra o seu papel, pelo menos nas questões que dizem

respeito ao interesse público, mostrando a seriedade do que está sendo proposto.

Meus amigos,  o Funpemg foi  criado em 2002 no governo Itamar  Franco,  como

forma de modernizar a previdência. As pessoas que ingressaram no serviço público, a

partir de 2002, têm um fundo regulado, com cálculos atuariais, de forma a contar com

uma previdência saudável. Os governos que gostam tanto de falar de competência e

qualidade na gestão...  Estamos falando de um fundo calculado para dar  saúde à

previdência, pelo menos para os servidores que entraram depois de 2002. Para trás,

paga-se o custo de uma série histórica de governos que não respeitaram os recursos
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previdenciários que eram depositados. Historicamente é isso. Agora, o governo quer

pegar esse fundo saudável que já acumula mais de R$60.000.000.000,00 e usá-lo

para pagar a dívida histórica da má gestão da previdência social. Isso é desfazer-se

de um instrumento moderno e eficaz de gestão pública e voltar para o modelo antigo -

é preciso reconhecer isso; é acabar com um fundo calculado, controlado de acordo

com a moderna legislação da previdência social, e voltar para o modelo do buraco

sem fim.

É  uma  irresponsabilidade,  e  isso  tem  de  ficar  claro  aqui.  Utilizamos  a  TV

Assembleia, que atualmente é o único veículo onde podemos transmitir esse recado

para a população. Infelizmente alguns dos colegas não estão percebendo a gravidade

do que estamos dizendo,  mas, daqui  a 30 anos,  na hora que houver  um buraco

imenso a ser pago pela sociedade mineira, cada um dos deputados e cada uma das

deputadas  aqui  presentes  nesta  tarde  ou  nesta  noite  serão  corresponsáveis  pelo

futuro débito que se está criando, que se está projetando nas contas do Estado de

Minas Gerais.

Nenhuma  novidade.  Todos  nós  sabemos  que  lamentavelmente  o  Estado  se

encontra quebrado. Isso é fruto de uma política irresponsável, uma política casuísta,

midiática, que prefere apresentar dados falsos a assumir as dificuldades do Estado de

Minas Gerais. Nos últimos anos, estamos sendo penalizados por isso. Meus caros

mineiros, são R$60.000.000.000,00 que estão sendo desviados de recursos pagos

pelos  mineiros que seriam gastos no pagamento de aposentadorias.  Isso é muito

importante. Talvez alguns aqui não vivam para tanto; outros pagarão; outros, os filhos

pagarão; e outros, os netos pagarão essa conta. Todos pagaremos essa conta da

irresponsabilidade,  da  falta  de  compromisso  com  a  gestão  pública,  da  falta  de

compromisso com o que é claro, evidente.

Temos um fundo saudável que está de acordo com toda a legislação. Vamos jogar

apenas para tapar um buraco. É absurdo. Custo a acreditar que o governo, que gosta

tanto de se prezar de boa gestão e de métodos modernos de gestão, seja capaz,

tenha  a  audácia,  a  ousadia  de  apresentar  isso.  Meus  amigos,  são

R$60.000.000.000,00  que  serão  cobrados  dos  mineiros,  das  mineiras  e  dos

parlamentares que estiverem de acordo com tamanho despautério.
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Queria  me  pautar  muito  na  questão  da  racionalidade,  na  questão  da

responsabilidade com a coisa pública, mas também não posso me furtar de colocar a

questão da legalidade, porque, além de tudo isso, é ilegal. Isso que se quer votar hoje

a toque de caixa aqui, nesta Assembleia, fere frontalmente a mesma Portaria nº 403,

uma portaria  do  Ministério  da  Previdência,  específica  para  regular  os  fundos  da

aposentadoria do Distrito Federal e dos estados.

Meus amigos, não estamos falando nada da iniciativa privada nem de município

exclusivamente. É a portaria que foi emitida para regular isso. É colocado claramente

em seu art. 22, e gostaria de proceder à leitura para que nenhum parlamentar que

vote alegue desconhecimento de causa. Depois quero ver quando a sociedade vier

cobrar  esse  custo  de  R$60.000.000.000,00,  dinheiro  cobrado  de  todo  mineiro  e

mineira  para  cobrir  o  rombo da previdência  que  estará  sendo criado aqui  com a

votação desse projeto. O art. 22 diz o seguinte:

“O RPPS que implementar a segregação da massa...” - porque esse é um fundo

segregado, ou seja, é um recurso depositado ali no fundo específico para pagar a

aposentadoria dos servidores que ingressaram no Estado depois  de 2002.  Isso é

chamado de fundo segregado,  é o Funpemg -  “...somente poderá alterar  os seus

parâmetros  ou  desfazê-la  mediante  prévia  aprovação  da  SPS”  -  Secretaria  de

Previdência Social. E, no que me consta, o Estado está fazendo isso à revelia da

Secretaria,  ilegalmente.  É  importante  que  isso  fique  bastante  claro  aqui.  Não  há

radicalismo, não há partidarismo nessa afirmação. Trata-se de responsabilidade com

a gestão pública. É irresponsável desfazer um fundo, um instrumento que foi criado

para romper com a desorganização, com o desvio da previdência.

Todos  nós,  desde  pequenininhos,  escutamos  no  Jornal  Nacional -  na  verdade,

escutávamos, agora não se pode falar mais - “o rombo da previdência”.

Estamos dizendo que existe um rombo no Funfip, o fundo antigo. Existe um buraco,

ali já não há recursos para pagar as aposentadorias. Hoje os servidores que entraram

a partir  de 2002 estão resguardados, os cidadãos de Minas Gerais também estão

resguardados. Quer dizer - e encaminho para a conclusão -, esses servidores que

entraram  após  2002  não  precisarão  se  preocupar,  os  mineiros  também  não

precisarão se preocupar com isso, porque foi criado um instrumento para esse fim.
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Desfazer esse instrumento, meus amigos, R$60.000.000.000,00 para serem usados

para  tapar  buraco,  projeta,  para  daqui  a  20  ou  30  anos,  um  rombo  de

R$60.000.000.000,00.

Quero  crer  que  boa  parte  dos  nossos  colegas  parlamentares  que  ainda  não

perceberam  a  profundidade  do  que  se  pretende  votar  a  toque  de  caixa,

atabalhoadamente no dia de hoje certamente repensará sobre as consequências e as

cobranças que a sociedade,  com justiça,  fará num breve futuro,  na  hora em que

começar a faltar dinheiro novamente para pagar a aposentadoria e tiverem de tirar

dos recursos estaduais. Não é à toa que estão quebrados, porque esse é o modelo

que se pretende continuar vigorando no Estado de Minas Gerais. É lamentável.

Peço o voto dos colegas no requerimento que pede o adiamento dessa votação,

para, pelo menos, discutirmos e entendermos melhor. Agradeço, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.

Questão de Ordem

O deputado Gilberto Abramo -  Sr.  Presidente. Temos em Plenário 25 deputados

contados  a  dedo.  Não temos  quórum para  continuar  o  trabalho.  A votação exige

quórum de 39 deputados.

O presidente -  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 43 deputados. Portanto, há quórum para a

continuação dos trabalhos.

Registro de Presença

O presidente - Aproveito para abraçar o Dr. Gílson de Carvalho Queiroz, presidente

da  Fundação  Nacional  de  Saúde  -  Funasa.  Com  a  palavra,  para  encaminhar  a

votação, o deputado André Quintão.

O deputado André  Quintão*  -  Sr.  Presidente,  deputadas,  deputados,  servidores,

entidades  sindicais,  cidadãos,  cidadãs,  telespectadores  que  acompanham  a  TV

Assembleia,  mais  uma  vez  estamos  aqui  para  encaminhar  favoravelmente  à

aprovação  do  requerimento  que  adia  a  votação  do  PLC  que  busca  extinguir  o

Funpemg. Vou repetir os argumentos que já mencionei pela manhã. O Funpemg é
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uma construção que envolve a contribuição dos servidores. Não é por outro motivo

que a lei previu que qualquer alteração no referido fundo deveria ser precedida de um

plebiscito, portanto, sem ele, qualquer alteração no Funpemg padece de legitimidade.

O Funpemg é um fundo que tem recurso do bolso, do suor do trabalho do servidor

e, nesse sentido, não é justa a utilização de recurso do servidor, comprometendo o

equilíbrio,  a  estabilidade  da sua  aposentadoria.  É  isso  que  está  ocorrendo neste

momento. Já mencionei aqui, e repito, que não vou entrar nas questões que levaram

aos problemas que o governo enfrenta de captação ou arrecadação de recursos. Não

vou entrar nesse mérito. O que estou dizendo é que tentar solucionar um problema,

uma questão, em curto prazo, utilizando recurso do servidor de uma construção que

vai garantir a sua proteção previdenciária, em médio e longo prazos, é inadmissível.

Então, queria aqui, mais uma vez, dizer que o Estado deveria buscar outras formas

para saldar os seus compromissos, por exemplo, essa enxurrada de renúncias fiscais

que beneficiam as elites de Minas Gerais, os grupos econômicos. Esse é um debate

que temos de fazer. Uma mão tira do fundo do servidor, quebrando o equilíbrio futuro

do  fundo  previdenciário;  a  outra,  generosa,  concede  renúncia  fiscal  para  grupos

econômicos, sem o necessário debate nesta Casa.

Porque não repensar essas renúncias fiscais que muitas vezes podem beneficiar

grupos  que  não  precisam?  Para  o  telespectador  da  TV  Assembleia  entender:  o

Funpemg  é  após  2002.  O  servidor  contribui.  Hoje  há  um  número  menor  de

aposentados,  de servidores que vão se aposentar  depois  de  2002,  que entraram

depois de 2002. O Funpemg é superavitário, ele está capitalizando exatamente para,

no futuro, garantir condições adequadas de aposentadoria a quem está contribuindo

hoje. Não é favor do governo. A contribuição é do servidor.

O governo tem outro fundo, que é deficitário. O que o governo está fazendo? Ele

está  propondo  pegar  o  dinheiro,  o  recurso  do  fundo  superavitário,  enfim,  está

pretendendo descapitalizá-lo para cobrir o rombo do outro. O que ocorrerá em médio

prazo?  Terá  de  haver  uma  política  diferenciada  de  rebaixamento  das  futuras

aposentadorias, porque haverá um fundo descapitalizado. Isso é justo para o servidor

que está contribuindo hoje com o seu suor, com o seu trabalho? Não, lógico que não.

O  governo  vai  resolver  um  problema  de  caixa,  descapitalizando  um  fundo
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superavitário constituído com o recurso do próprio servidor.

Temos de fazer este debate com mais profundidade. A previdência social é uma das

conquistas mais civilizadoras dos trabalhadores. Os trabalhadores do mundo inteiro e

do Brasil lutaram durante décadas, lutaram com muita organização, fazendo greves,

reivindicações. A previdência é a garantia para aquele cidadão que se dedicou a vida

inteira.  Sabemos  que  existem  desafios  em  relação  à  previdência.  Não  vou  fazer

demagogia. Sabemos que, em um país em que a expectativa de vida e a taxa de

envelhecimento aumentam, precisamos buscar mecanismos de equilíbrio atuarial, de

consistência dos fundos, de boa aplicação dos recursos dos fundos para garantir o

futuro daquele que trabalha e contribui, mas nesse caso estamos na contramão. Em

uma medida de curtíssimo prazo, estamos matando, na raiz, um fundo que poderia

ser a alternativa de garantia previdenciária consistente para milhares de servidores do

Estado de Minas Gerais.

Por isso, queremos adiar essa votação. Precisamos aprofundar este debate, buscar

outras formas de viabilizar recursos para o governo estadual, rever essa política de

renúncia  fiscal,  pois  não sabemos  para  quem,  por  que,  para  onde  e  quanto.  De

quanto de renúncia fiscal o Estado está abrindo mão? Quanto, de verdade, o Estado

está deixando de arrecadar? Se há problema quanto ao pagamento de suas contas,

por outro lado existem projetos que visam flexibilizar ainda mais a política da renúncia

fiscal.

Não  estou  entendendo  uma  mão  pesada  sobre  o  fundo  de  previdência  dos

servidores e uma mão generosa sobre o que os empresários têm de pagar. Essa é

uma política pública injusta. De um lado, afrouxa a arrecadação; de outro, aperta a

previdência dos servidores.

É esse o debate que estamos querendo fazer por meio do plebiscito, no qual, por

princípio, temos de ouvir as pessoas que contribuem para esse fundo, portanto parte

fundamental. O fundo não é constituído de recursos etéreos e invisíveis; o Funpemg

tem parcela significativa de recursos de acionistas, condôminos, partícipes de sua

construção, que são os próprios servidores públicos. Então como mexer em um fundo

cujo montante foi construído com o bolso do servidor e dizer a esse mesmo servidor,

com a aprovação desta Casa, que, sem a sua autorização, sem a sua conivência e
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sem a sua adesão, estamos pegando esse recurso para cobrir um rombo de outros

servidores e de outro fundo que existe há muito, quando ele ainda não contribuía para

o Estado de Minas Gerais? Essa é a questão do fundo.

Portanto  faço,  mais  uma  vez,  essa  tentativa  de  sensibilização,  para  que  não

votemos esse projeto de lei complementar e, todos juntos, busquemos outras fontes

de recurso para aliviar o déficit de caixa do governo estadual.

* - Sem revisão do orador.

O presidente - Com a palavra, a deputada Maria Tereza Lara.

A deputada Maria Tereza Lara* - Quero cumprimentar o presidente, deputado Dinis

Pinheiro; os parlamentares desta Casa; e o companheiro Gílson de Carvalho Queiroz

Filho, presidente nacional da Funasa, que nos honra com sua visita, ressaltando o

seu  comprometimento  com  a  saúde,  do  ponto  de  vista  da  prevenção  e  do

oferecimento de condições favoráveis aos municípios para a promoção da saúde.

Quero  reforçar  o  que  disse  o  deputado  André  Quintão  e  outros  que  me

antecederam  sobre  a  importância  de  adiarmos  a  votação  desse  projeto  de  lei

complementar. De fato, é necessário um tempo para que se aprofunde a discussão.

Lembro que os conselheiros dos Conselhos de Administração e Fiscal do Funpemg já

foram ouvidos e que todos eles, ou grande parte deles, como se vê na ata que lemos

anteriormente, foram contrários à extinção do fundo.

Como dissemos ontem, trata-se de uma questão de política de estado,  não de

governo.  Não é uma questão momentânea,  e essa decisão vai  afetar  a vida  dos

servidores  do  Estado  de  Minas  Gerais.  Os  governos  passaram  e  passam;  nós,

parlamentares, passamos - amanhã, outros estarão aqui. Mas o Estado permanece; a

Assembleia  permanece.  Então  a  política  pública  da  instituição  precisa  ser

aprofundada e esclarecida, e suas decisões têm de levar em conta a questão de

política de estado. O futuro dos servidores depende de decisões que serão tomadas

neste momento.

Por  isso estamos obstruindo a votação desse projeto nesta Casa,  porque neste

momento  estamos  convencidos  de  que  não  podemos  fundir  os  dois  fundos.

Precisamos  aprofundar  a  discussão  e  garantir  que  os  servidores  sejam  ouvidos.

Como  disse  anteriormente,  estamos  em  uma  democracia  representativa.  Como
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representamos  segmentos,  temos  de  ouvi-los  para  saber  o  que  pensam,  o  que

querem, o que defendem. Mais do que isso, temos de avançar rumo à democracia

direta e participativa, quando teremos o uso constante de plebiscito,  de referendo.

Esta Casa tem experiência democrática com as comissões temáticas, e isso é uma

grande riqueza nesta Casa. Por todo esse tempo, milhares e milhares de pessoas de

movimentos sociais, de sindicatos, vêm participando de reuniões nesta Casa, para

que as decisões sejam tomadas.

Quero  parabenizar  vocês,  servidores,  que estão  aí  de  plantão.  Vocês,  que são

lideranças, estão representando outros milhares de servidores. Alguns deles sabem o

que está acontecendo, porque estão assistindo à reunião pela TV Assembleia, porém

outros não estão sabendo ainda que seus direitos estão sendo defendidos por vocês.

Aqueles  que  ainda  não  sabem  estão  bem  representados  aqui  pelos  sindicatos:

Sindpol, Sind-Saúde, Sind-UTE e outros sindicatos dos servidores públicos.

Então quero fazer um apelo para que possamos formar uma comissão nesta Casa,

a fim de cuidar desta legítima reivindicação dos servidores: que não seja votado esse

projeto sem um acordo, sem que haja uma aceitação dos servidores. Se realmente

não for comprovada essa aceitação, que não seja aprovado esse projeto em hipótese

alguma. Quando solicitamos prazo, adiamento de votação, é exatamente para que os

segmentos interessados possam se manifestar oficialmente. Os conselheiros já se

manifestaram,  mas  é  preciso  haver  uma  ampla  consulta,  é  preciso  que  volte  o

plebiscito. Aí, sim, se houver a concordância da maioria, temos de acatar a decisão,

porque estamos numa democracia. Precisamos de prazo para conseguirmos acordo

e para que essa questão seja amplamente debatida com os servidores.

O fundo é exatamente para isso,  é um fundo dos servidores. O governo aporta

recursos - são 19%, e 11% são descontados dos servidores - mas é um fundo dos

servidores. A lógica é que os servidores têm de participar, efetivamente, das decisões.

Conforme  lemos  anteriormente  na  ata  da  reunião  do  dia  8  de  novembro,  os

conselheiros foram contrários à extinção do Funpemg, à fusão dos dois fundos. Aliás,

não é fusão, mas extinção mesmo do Funpemg. Já foi amplamente anunciado que o

Funpemg é superavitário,  que tem recursos de mais  de R$3.000.000.000,00.  E o

Funfip  é  deficitário.  Ao  unir  os  dois,  o  governo  poderá  não  aportar  recursos  em
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determinado tempo e isso vai estourar lá na frente.

Portanto,  quero  destacar  a  nossa  responsabilidade,  que  é  muito  grande.  Sou

professora aposentada, trabalhei durante 25 anos em escola estadual, mas não estou

fazendo  a  minha defesa pessoal,  não  estou  defendendo interesse próprio.  Estou

nesta Casa, depois que aposentei, continuo trabalhando. A questão coletiva é uma

questão de política pública. Deputado Almir Paraca, essa nossa ação aqui é para

tentarmos convencer, na discussão de dados, que esta Casa pode adiar a apreciação

dessa matéria. Não estamos pedindo para não votar. Queríamos que o projeto fosse

retirado da pauta, mas se ele não for retirado, solicitamos pelo menos que se adie a

votação para que possamos aprofundar a discussão da matéria, a fim de que haja

tempo de os proprietários do fundo se manifestarem sobre o assunto.

Vejam bem, hoje o Funpemg recolhe R$60.000.000,00 por mês. Quanto ao Funfip,

o governo tem de aportar R$700.000.000,00 por mês. Sabemos que o governo pode

estar precisando de recursos neste momento, mas podemos verificar se há outras

fontes. Que a Casa, principalmente a base do governo, consiga ajudá-lo. Pode ser

formada uma comissão suprapartidária capaz de encontrar outra saída. O que não

podemos aceitar é que seja essa a saída.

Não que o governo vá ficar com o recurso, mas deixar de aportá-lo.  Essa fusão

possibilita que o governo, por certo tempo, deixe de aportar recursos para os fundos.

Já falamos do plebiscito, e ele foi retirado da lei, por meio de uma emenda de 2º

turno, sem acordo de líderes. Quer dizer, desde o primeiro momento o processo não

foi  democrático,  não  foi  transparente,  não  possibilitou  a  discussão  de  todos  os

segmentos.

Queria dizer mais uma vez aos servidores que a democracia é o melhor sistema de

governo, mas é difícil e exige de nós. Por isso é que, muitas vezes, muitas pessoas

não  estão  dispostas  a  praticar  a  democracia.  Mas  o  que vocês  estão  fazendo é

praticar a democracia. É o direito de se manifestar, de ser informado e de participar

de decisões. Por isso parabéns a vocês que estão aí mobilizados.

* - Sem revisão do orador.

Prorrogação da Reunião

O presidente (deputado Luiz Humberto Carneiro) - A presidência, nos termos do art.
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21 do Regimento Interno, prorroga esta reunião até as 19h59min.

Questões de Ordem

O deputado Gilberto  Abramo -  Sr.  Presidente,  solicito  recomposição de quórum

porque não há 39 deputados em Plenário. Sr. Presidente, contei a dedo, e não havia

40 deputados. Não há 40 deputados; por isso solicito recomposição de quórum.

O deputado Tiago Ulisses - Há quórum, Sr. Presidente. A toda a hora, o deputado

Gilberto Abramo pede recomposição de quórum.

O presidente  -  A presidência  verifica,  de  plano,  a  existência  de  quórum para  a

continuação dos trabalhos. Com a palavra, para encaminhar a votação, o deputado

Almir Paraca.

O deputado Almir  Paraca*  -  Sr.  Presidente,  Sras.  Deputadas e Srs.  Deputados,

representantes  da  categoria  dos servidores aqui  presentes  ocupando as  galerias,

público da TV Assembleia. Estamos aqui também para cumprir o nosso ritual, trazer a

nossa  contribuição  para  esse  esforço  da  oposição,  que  chama  o  conjunto  dos

parlamentares à reflexão da complexidade da natureza do que está em jogo neste

momento.  Eu,  em  particular,  tive  uma atuação  decisiva  para  mim, que  marcou a

minha  vida  e  mesmo  me  sensibilizou,  do  ponto  de  vista  político,  no  movimento

sindical bancário, aqui mesmo em Belo Horizonte. Depois voltei  para o interior, ao

Sindicato dos Bancários de Patos de Minas e Região, e não poderia deixar de me

manifestar  diante  de  uma questão  tão  importante  para  os  servidores  públicos  de

Minas Gerais.

A esta altura, sabemos que todo e qualquer argumento que apresentarmos aqui já

não será novidade, depois do pronunciamento de tantos colegas desta tribuna, nesse

esforço de convencimento, alertando para a necessidade de se adiar essa decisão,

que  já  percebemos  engatilhada  para  ser  viabilizada  logo,  imediatamente,  quando

acabarem  os  recursos  regimentais  que  estão,  até  aqui,  conseguindo  protelar  o

momento  decisivo  final  da  votação.  Mas  entendemos  que  adiar  essa  votação  é

permitir que ela amadureça para o conjunto dos deputados desta Casa. E o próprio

governo, numa relação direta de diálogo, de debate,  exercitando uma escuta com

todos os que efetivamente representam e desenvolvem o papel do Executivo,  em

todas as funções em nosso Estado, seja na área da saúde, seja na da educação, seja
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na da segurança pública, seja nas tarefas burocráticas do Estado. É fundamental que

ensejemos  o  aprofundamento  do  debate.  Não  é  possível  viver  num  sistema que

denominamos  democrático  sem efetivamente  permitir  que,  quando a  polêmica  se

instala, o contraditório não se estabeleça.

Nós  aqui  estamos  tentando fazer  esse papel,  investidos  da  função de trazer  o

contraditório  para  o  debate,  mas  percebemos  que  não  estamos  convencendo.

Portanto queremos que todos os colegas reflitam, olhem para os representantes do

movimento sindical aqui presentes e percebam a preocupação que trazem e que, em

nossas mãos,  está o destino  de milhares e  milhares de servidores do Estado de

Minas Gerais.

As condições de trabalho dos servidores públicos do Estado vêm gradativamente

piorando.  Nós  aqui  somos  testemunhas  disso.  A  cada  ano,  há  vários  e  vários

momentos  em  que  questões  que chegam  a  esta  Casa  afetam  os  servidores.  As

galerias são tomadas, em momentos de greve e manifestações públicas, que muitas

vezes tensionam. Passo a passo estamos vendo que quem, de fato, sai prejudicado

são  os  servidores.  Hoje  posso  dizer  com  muita  tranquilidade,  porque,  como  a

deputada  Maria  Tereza  Lara  acabou  de  falar  aqui,  sou  também  funcionário

aposentado de uma empresa de economia mista, não é uma empresa pública. É até

engraçado  isso,  porque,  ao  longo  da  trajetória,  deputado  Inácio  Franco,  a  nossa

categoria do Banco do Brasil  era assim:  quando havia alguma vantagem para os

servidores  públicos  federais,  não nos  enquadrávamos  como tais,  pois  éramos  de

sociedade de economia mista, e não trabalhadores ou servidores públicos; quando

havia alguma vantagem para os bancários das instituições privadas, isso também não

nos atingia, porque não éramos servidores de instituições privadas. Assim, houve um

momento  muito  nebuloso  em  que  foram  se  acumulando  desvantagens  para  os

servidores  do  Banco  do  Brasil.  Como  funcionário  desse  banco,  assisti  ao  que

infelizmente  alcançou  todos  os  servidores  públicos  federais  durante  os  governos

Collor  e  Fernando Henrique Cardoso,  em especial,  e  que agora  está  alcançando

infelizmente...

A deputada Liza Prado solicita que façamos uma saudação ao vereador Caio, de

Nova Ponte. Um abraço, Caio. Espero que esteja também apoiando os servidores.
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O deputado Paulo  Lamac trouxe uma questão que gostaria  de retomar,  porque

ilustra  e  traduz  bem  o  que  estamos  aqui  para  apreciar,  a  fim  de  efetivamente

tomarmos uma decisão. Na medida em que a previdência, a questão previdenciária é

fragilizada, o que está realmente em questão e pode ser comprometido é a qualidade

dos serviços públicos prestados. Se, em algum momento, o governo do Estado tiver

de retirar  recursos do caixa comum, que, no cotidiano têm de ser  utilizados para

garantir o funcionamento pleno da máquina do Estado e um serviço de qualidade na

ponta, será prejudicado, no final das contas, o conjunto da população do Estado de

Minas Gerais.

Portanto  esperamos  -  ainda  há  tempo  -  que  esse  requerimento  que  pede  o

adiamento seja aprovado. Além disso, que tenhamos tempo para amadurecer essa

discussão, avaliar e refletir com todo o movimento sindical dos servidores públicos de

Minas  Gerais,  ouvir  seus  argumentos,  considerar  seus  pontos  de  vista,  por  os

representantes diretos do governo do Estado em contato com esses servidores, a fim

de tomarmos uma decisão. Não uma decisão que venha de forma autocrática, como

orientação pura e simples, do governo e que não permita uma manifestação sensível.

Temos a certeza de que todos os deputados têm, em suas famílias,  servidores

públicos.  A maioria  de nós,  se não todos,  estudamos em escolas  públicas  e,  em

vários  momentos,  em  várias  oportunidades,  fomos  auxiliados  e  atendidos  por

servidores  públicos.  Sabemos a  importância  dos  servidores  para  que as  políticas

públicas possam se traduzir em serviços públicos de qualidade.

Para concluir,  Sr.  Presidente,  queremos solicitar,  mais  uma vez,  que o conjunto

desta Casa conceda essa solicitação, que é muito justa, vem atender aos reclamos,

às demandas de todo o movimento sindical do nosso Estado. Assim, permitiremos

que essa discussão, esse debate, amadureça suficientemente para que a decisão

ganhe legitimidade e represente o sentimento do povo do Estado de Minas Gerais.

Queremos  então,  Sr.  Presidente,  agradecer  e  pedir,  mais  uma  vez,  que  essa

discussão seja adiada, prorrogada, e que possamos honrar os servidores públicos de

Minas Gerais. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
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Questão de Ordem

O deputado Lafayette de Andrada - Sr. Presidente, foi  assinado e encaminhado,

pela  liderança  da  oposição,  um  requerimento  solicitando  o  adiamento  dessa

discussão.  Conversando  com  a  liderança  do  governo  e  ouvindo  os  argumentos

trazidos  na  tribuna,  a  base  governista  resolveu  aceitar.  Então,  vamos  votar  o

requerimento  para  o  adiamento  da  discussão,  conforme  solicita  o  deputado  da

oposição.

O  presidente  (deputado  Gustavo  Corrêa)  -  Com  a  palavra,  para  encaminhar  a

votação, o deputado Lafayette de Andrada.

O deputado Lafayette de Andrada* - O nosso encaminhamento, de toda a base do

governo, é favorável à votação. Podemos votar, em apoio ao que eles solicitam.

* - Sem revisão do orador.

Questões de Ordem

O  deputado  Gilberto  Abramo  -  Presidente,  no  momento  em  que  solicitei  a

recomposição  de  quórum,  havia,  em  Plenário,  35  deputados.  O  deputado  Luiz

Humberto,  que  presidia,  de  repente,  sem  ter  noção  do  número  de  deputados,

simplesmente disse que havia quórum suficiente. Então, para que não paire nenhuma

sombra de dúvida - se tivesse 40 deputados, não pediria recomposição de quórum -,

solicito as imagens internas do Plenário pela TV, porque assim poderei saber se eu

estava ou não equivocado. Então, faço este pedido à Mesa e espero ser atendido o

mais rápido possível.

O presidente - Deputado Gilberto Abramo, vamos dar andamento ao seu pedido.

Vamos  conceder  a  palavra  ao  deputado  Rogério  Correia.  Antes  de  mais  nada,

deputado  Lafayette  de  Andrada,  gostaria  de  esclarecer  a  V.  Exa.  que  podemos

realmente  colocar  em  votação  o  requerimento,  mas,  enquanto  houver  deputados

querendo fazer encaminhamento, tenho de permitir que o façam.

O  deputado  Lafayette  de  Andrada  -  Perfeitamente.  Quero  apenas  informar  que

estamos de acordo.

O presidente - Percebemos claramente que a base do governo se faz presente.

Deputado Rogério Correia, V. Exa. gostaria de fazer encaminhamento ou questão de

ordem?
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O deputado Lafayette de Andrada - A menos que vocês queiram protelar.

O  deputado Rogério  Correia  -  É  uma questão  de ordem  no  sentido  oposto  ao

pedido  do  deputado  Lafayette  de  Andrada,  que,  no  meu  entender,  está

equivocadamente  querendo  eliminar  a  fase  de  encaminhamento  de  votação  de

requerimento. É claro que nós, que apresentamos o requerimento, somos favoráveis

à sua aprovação e ao adiamento da votação. Adiada a votação...

O deputado Lafayette de Andrada - Está resolvido, então.

O deputado Rogério Correia -  Quero fazer  uma questão de ordem oposta à do

deputado Lafayette de Andrada e argumentar sobre isso. O deputado Lafayette de

Andrada  quer  fazer  a  votação  e  disse  que  a  base  do  governo  encaminha

favoravelmente  ao  requerimento  apresentado  por  nós.  Já  há  um  consenso  em

relação ao que votar, mas é evidente que isso não prejudica - e não abrimos mão

disso  -  fazermos  a  discussão  do  encaminhamento  da  votação  do  requerimento,

porque é preciso deixar claro o que pretendemos com o adiamento da votação. No

entendimento do Bloco Minas sem Censura e da oposição, o adiamento da votação

não  significa  adiá-la  para  votarmos  à  noite  ou  fazermos  a  votação-relâmpago.  O

encaminhamento que temos feito  é para  convencer  a base do governo de que é

necessário o adiamento da votação do projeto, de maneira a esperar a opinião do

Ministério da Previdência, da Justiça, do próprio Ministério Público, que solicitou à

Assembleia  que  adiasse  essa  votação.  Então,  estamos  colocando  uma  ampla

argumentação no sentido de não agilizarmos a votação desse projeto. A votação do

projeto, açodada do jeito como está... É açodada, porque o projeto entrou nesta Casa

apenas no dia 6 de novembro. Já o projeto das professoras entrou em outubro. Até

hoje, não se votou o reajuste de 5% das professoras, mas já se quer extinguir um

fundo cujos servidores foram contrários a essa ação e assim o declararam na reunião

do  conselho,  que  foi  convocada  por  eles,  porque  o  governo  sequer  fez  alguma

consulta a esses servidores públicos e ao seu conselho. Não podemos simplesmente

fingir  que há um consenso -  e esta é minha questão de ordem em relação à do

deputado Lafayette de Andrada - de adiar a votação do projeto e de ele entrar na

pauta para ser votado logo em seguida, à noite, às 20 horas. Isso não resolverá o

problema. Por isso, pediria a V. Exa. que, nesta questão de ordem, seguíssemos a
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ordem de inscrição dos oradores inscritos para debater  o adiamento e colocar as

discussões,  os  argumentos  do  porquê  de  adiar  a  votação  desse  projeto.  Tenho

certeza de que os deputados Tadeu e Durval Ângelo - que veio apressado de uma

agenda externa e quer colocar seus argumentos - ainda não falaram. Manifestei-me

na  parte  da  manhã,  mas  ainda  não  me  manifestei  sobre  essa  questão  de

encaminhamento à tarde, assim como o deputado Adalclever. Enfim, todos nós ainda

queremos  expressar  essa  opinião.  Então,  a  questão  de  ordem  levantada  pelo

deputado Lafayette de Andrada restringe o debate e não resolve definitivamente o

adiamento de votação, já que queremos convencer a base do governo e o próprio

governo  de  que  se  deve  adiar  até  que  haja  uma  resposta  do  Ministério  da

Previdência,  para  não  prejudicar  os  servidores,  sejam  do  Legislativo,  sejam  do

Executivo, sejam do Judiciário, sejam de outros órgãos.

Minha questão de ordem é para que se mantivesse a ordem dos debates, para que

os  que  estivessem  inscritos  falassem  e  os  deputados  do governo  explicassem  o

porquê dessa pressa, porque, até agora, não explicaram por que têm tanta pressa em

extinguir o fundo que é dos servidores públicos. Gostaríamos de discutir isso e ouvir

os argumentos dos deputados do governo, pois, até agora, não os colocaram aqui.

Então, presidente, minha questão de ordem é para manter a ordem das inscrições

postas. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O  presidente  (deputado  Dinis  Pinheiro)  -  Com  a  palavra,  para  encaminhar  a

votação, o deputado Tadeu Martins Leite.

O  deputado  Tadeu  Martins  Leite*  -  Caro  presidente  Dinis,  caros  colegas

parlamentares, venho mais uma vez a esta tribuna usar de algumas palavras para

tentar  convencer  alguns  dos  nossos  pares  nesta  discussão  tão  importante  e

necessária para o Estado de Minas Gerais, diretamente para os servidores de Minas.

E o farei quantas vezes for necessário, caro amigo deputado Tenente Lúcio, por saber

da importância dessa discussão para o nosso estado, por saber da importância dessa

discussão para os servidores de Minas Gerais. Aqui, eu e outros parlamentares já

colocamos os nossos argumentos, em meu entender extremamente bem-vindos e de

acordo com a realidade que vivemos em Minas hoje.

Mas, por enquanto, não conseguimos convencer a grande maioria dos deputados
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desta  Casa.  Como  o  próprio  deputado  Rogério  Correia  falou  muito  bem,  nosso

interesse não é adiar a discussão para a reunião que começará daqui a três horas.

Não. Nossa intenção neste momento é tentar adiar a discussão e a votação desse

PLC, a ponto de ter tempo para escutar verdadeiramente os servidores do Estado de

Minas  Gerais,  estes,  sim,  caro  amigo  deputado  Gilberto  Abramo,  interessados

diretamente no tema.

Não vou me cansar  de  discutir  nem de falar  da importância  e do  calote que o

governo  está  querendo  dar  nos  servidores.  Vejo  essas  galerias,  e  mais  cedo

conversava com algumas pessoas e senti  pena de alguns que permanecem aqui

desde a manhã, muitos sem comer nem almoçar. Tenho a certeza de que esse curto

sofrimento no dia de hoje,  caro deputado Almir  Paraca, é para tentar  impedir  um

sofrimento maior no futuro. Se o governo do Estado, de fato, pegar esse dinheiro do

Funpemg, aí, sim, os servidores de Minas vão sofrer, e não será pouco.

Mas o que acontecer pela frente será outra história. Algumas pessoas não querem

discutir aqui o que vai acontecer no futuro. Querem fazer, na maior pressa possível,

essa  fusão  dos  fundos,  pegar  os  R$3.500.000.000,00  e  colocar  em  uma  conta

corrente do próprio governo, e começar a resolver os problemas que este enfrenta

hoje em Minas Gerais, que sabemos não são poucos. Nós, que rodamos bastante por

Minas  Gerais,  conhecemos  os  problemas  na  segurança  pública,  na  saúde,  na

educação.

Na área da educação, o que está acontecendo hoje neste Plenário da Assembleia é

mais  um mau tratamento que estamos fazendo com os professores,  que já tanto

sofrem em Minas Gerais,  porque há algumas semanas estamos tentando votar  o

reajuste.  Mesmo  sendo  pouco,  e  muito  pouco,  ainda  é  alguma  coisa  para  os

profissionais da educação. Há algumas semanas estamos tentando votar. Ontem à

noite  ele  estava  na  pauta  da  Casa,  alguns  pediam  pelo  amor  de  Deus  que

votássemos,  mas  hoje  nos  deparamos  com  a  pauta  excluindo  esse  projeto  dos

servidores da educação. Então, só esta discussão que estamos fazendo hoje - e volto

a  dizer,  uma discussão  extremamente  importante  e  fundamental  -  por  si  só  está

também prejudicando os professores e as professoras  em Minas Gerais,  por  não

votarmos o reajuste. Já perderam tantas coisas em nosso estado, até o direito de se
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alimentarem nas escolas foi retirado dos professores de Minas, até a possibilidade de

escolha entre subsídio e vencimento básico foi retirado, e agora estamos retirando,

mais uma vez, o direito de terem pelo menos esses 5% de reajuste em seus salários.

Pelo menos esses R$60,00 por mês estamos deixando de lhes dar por causa desta

discussão nesta tarde, que vai adentrar, com toda a certeza, a noite de hoje e, por

que não dizer?, a madrugada. Mas não podemos nos cansar de defender, de pedir e

de tentar convencer nossos pares a nos dar um tempo para discutirmos essa questão

com os servidores do Estado de Minas Gerais, para sabermos se eles querem, de

fato, a fusão do Funpemg e do Funfip. Temos de escutar a parte interessada.

Mais cedo, estávamos fazendo uma analogia, e, por mais antagônica que ela seja,

uma comparação precisa ser feita. O que estamos tentando fazer neste Plenário é a

mesma  coisa  que  você  mexer  no  carro  de  um  funcionário  público  sem  pedir  a

autorização dele. O dinheiro que está no Funpemg é de propriedade dos funcionários

do Estado de Minas Gerais e de mais ninguém. A faixa do Sindpol deixa isso muito

claro: “Extinção do Funpemg e transferência de bilhões para um fundo quebrado é

crime. Art. 168 do Código de Processo Penal Brasileiro - apropriação indébita”. É o

que estamos discutindo aqui. Querem retirar, caro deputado Almir Paraca, o dinheiro

dos  servidores  que  contribuíram  e  contribuem,  mensalmente,  para  ter  uma

aposentadoria digna no futuro, com seu esforço e trabalho. E o governo do Estado

quer lhes tirar esse direito, mais uma vez. Tenho a certeza de que, se as pessoas que

passaram por essas galerias hoje tivessem um microfone nas mãos, em consenso,

falariam e apoiariam o adiamento desta discussão. Mais do que isso: apoiariam a

volta de toda esta discussão. Eles não querem a extinção nem a fusão dos fundos,

pelo contrário.

Como esses servidores, que participaram desta reunião na manhã e na tarde de

hoje e que participarão à noite também, não poderão ter o direito à voz e o direito de

mostrar o que acham? Vou lhes mostrar a fala de um servidor do Estado. As redes

sociais  de  hoje  proporcionam  que  as  pessoas  deem  suas  opiniões,

independentemente de corrente política ou partidária.

Recebi uma dessas opiniões hoje em meu Facebook, cara deputada Liza Prado, e

aproveito para finalizar com ela. Espero que essa fala traduza a fala de grande parte
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dos servidores que estão querendo fazer o uso da palavra, neste momento, e não

conseguem. Diz assim: “Se, de fato, forem acabar com o fundo da previdência dos

servidores do Estado, esse dinheiro deverá retornar ao bolso dos servidores, e não

ser colocado à disposição do governador, para que ele usufrua o dinheiro que não foi

tirado do salário dele. Se esse dinheiro foi descontado do servidor, ele é nosso, por

direito,  e  tem  de  retornar  aos  nossos  bolsos.  Não  se  esqueçam  disso”.  Essa

informação foi escrita por um servidor do governo do Estado. Alguns podem achar um

exagero - podemos discutir isso -, mas é a opinião de um servidor do governo que

está profundamente preocupado com a decisão que iremos tomar neste Plenário, nas

próximas horas ou na noite de hoje.

Com essas palavras, Sr. Presidente, encerro meu encaminhamento, para pedir o

adiamento da discussão e da votação desta tarde.

* - Sem revisão do orador.

O presidente - Com a palavra, o deputado Rogério Correia.

O deputado Rogério Correia* - Presidente, estamos solicitando, mais uma vez, na

parte da tarde, já início da noite, o adiamento da votação do projeto que altera a lei

complementar que instituiu o regime próprio de previdência. Já foi bastante dito que

esse projeto trata simplesmente de o governo colocar a mão no fundo de previdência

do  servidor  público,  ou  seja,  rapar  o  tacho  do  dinheiro  da  previdência,  em

R$3.241.000.000,00. O que pretende o governo - e isso já foi dito diversas vezes aqui

-  é  simplesmente  gastar  o  dinheiro  da  previdência  do  servidor  público  que  está

reservado para a sua aposentadoria, gastar esse recurso para tapar os buracos do

rombo do maldito choque de gestão instituído em Minas Gerais.

O projeto trata simplesmente disso. Não há ninguém do governo que venha dizer o

contrário ou uma palavra diferente disso, porque esse recurso será gasto exatamente

para  tapar  o  buraco  da  falência,  da  quebradeira  de  Minas.  Encontramos  hoje  o

Estado quebrado e, em vez de o governo assumir a sua quebradeira, a falência do

Estado de Minas Gerais, ele continua fazendo propagandas mentirosas na televisão,

e agora rapa o tacho do que resta no Estado, que é dinheiro que não lhe pertence,

porque esse dinheiro pertence ao servidor público dos Poderes Legislativo, Executivo

e Judiciário. E isso para fingir que o Estado não está quebrado. Esse projeto serve
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unicamente para isso. Por causa dessa falência e quebradeira, o governo sustenta

tudo e  todos  contra  o  bom-senso.  Todos  os  deputados  da  base  do  governo  são

obrigados a ficar no Plenário, a fazer uma obstrução heroica - o que estamos fazendo

aqui -, e a ver o sindicato dos servidores olhando na cara de qualquer um. Depois,

certamente, a cara dos deputados será avaliada pelos servidores públicos em todo o

Estado de Minas Gerais.  Eles  aguentam isso,  porque o governo faliu,  quebrou,  e

precisa do dinheiro para não deixar transparecer a falência do choque de gestão.

O neoliberalismo em Minas,  o  chamado choque de gestão,  quebrou.  Essa é  a

realidade do Estado de Minas Gerais. Não há dinheiro para investimento na saúde,

na  educação;  não  há  dinheiro  sequer  para  comprar  papel  higiênico  na  Cidade

Administrativa,  nas  delegacias  de  polícia  ou  nos  quartéis  por  este  estado  afora.

Portanto temos um estado falido, quebrado. Essa é a realidade.

Porém  Minas  poderia  ter  outras  opções,  aliás,  deveria.  Como um governo que

quebra  pode  pegar  o  dinheiro  de  outro?  Isso  tem  nome.  Vi  uma  faixa  dizendo:

“Extinção do Funpemg e transferência de bilhões para um fundo quebrado é crime,

art.  168 do Código  penal  brasileiro,  apropriação indébita”.  O que o  governo  está

fazendo  é  apropriação  indébita  de  um  recurso,  que  é  da  previdência,  da

aposentadoria do servidor público. É isso o que tem sido feito em Minas Gerais; é

isso o que o governo se propõe a fazer. E se propõe a fazer, Srs. Deputados, Sras.

Deputadas e servidores públicos, contra o bom-senso e todas as indicações.

Já  lemos  aqui  a  recomendação  do  Ministério  Público.  Ele  recomendou  à

Assembleia Legislativa que não votasse esse projeto antes que a Justiça deliberasse

sobre uma ação civil, já impetrada pela instituição por todos os promotores de Defesa

do Patrimônio - e já está na Justiça. O juiz pediu 72 horas para analisar se vai ou não

conceder uma liminar para parar um processo viciado, feito na Assembleia Legislativa

às escuras, sem o prévio conhecimento dos deputados e das lideranças. E assim se

tirou o poder de decisão dos próprios servidores públicos.

O Ministério Público recomendou ao governo do Estado que não mantivesse essa

proposta antes de realizar um debate e, principalmente, antes de saber a opinião e a

posição do Ministério da Previdência Social. Pela lei que regulamenta o País e pelas

normas que regulamentam a própria lei, o Ministério não permitirá que o fundo seja
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extinto.  Está escrito  na  lei  que só poderá  fazê-lo  sob muitas  argumentações  e  a

serviço da própria previdência. Então, é óbvio que o ministério não permitirá essa

apropriação indébita do fundo de previdência, reprovará essa ideia do governador. Se

ele insistir, recairá em improbidade administrativa. Mas o governador Anastasia está

disposto  até  a cometer  improbidade administrativa para sustentar  a campanha do

senador,  para  esconder  do  Brasil  que  Minas  quebrou.  Até  isso!  Governador

Anastasia, o senhor é um técnico, é um expert nos assuntos constitucionais e sabe

muito bem que não pode ir retirando dinheiro de fundo de previdência e gastando-o

com outras coisas.

Não adianta a secretária Renata Vilhena vir aqui e dizer: “Não, ele colocará dinheiro

no outro fundo”. É como se tivéssemos dois neurônios, é como se o servidor público

fosse burro. Ora, sabemos muito bem que o que ela fará é gastar o dinheiro do fundo

no buraco sem fundo do Funfip. Com isso, o caixa ficará preservado durante quatro,

cinco meses. E a secretária vem aqui numa grande desfaçatez, com cara de anjo

dizendo  que  nada  mudará  para  o  servidor.  “Não,  nada  mudará.  Vocês  perderão

somente R$3.200.000.000,00 do fundo de previdência”. Nada mudará para ela, que

não é servidora efetiva, mas é evidente que mudará. O governador Anastasia e a

secretária podem não estar nem aí.

Sou amigo dos deputados que estão aqui, quer da situação, quer da oposição. Se

há algo que ficou muito claro para nós é que todo parlamentar agora arca com o seu

voto, pois toda votação é aberta. Essa foi uma conquista da sociedade. O presidente

Dinis  Pinheiro  conduziu  isso  com  muita  maestria,  e  o  projeto  foi  aprovado  por

unanimidade. Todo voto agora é aberto. Portanto, nenhum deputado pode reclamar

que a sua cara está exposta, para que seja avaliado na hora da permanência ou não

da previdência e da aposentaria dos servidores públicos. Poucos servidores podem

estar aqui hoje, mas garanto a V. Exas. que os sindicatos aqui presentes representam

mais de 400 mil trabalhadores da ativa e quase 200 mil trabalhadores inativos e suas

respectivas famílias. É muita gente! O ato aqui hoje não é apenas dos servidores que

puderam nos acompanhar. O Estado saberá a posição de cada um sobre o futuro

dessas pessoas que estão aqui, dos que estão em casa, dos que estão trabalhando,

ou  seja,  dos  servidores  públicos.  Portanto,  é  um  ato  de  muita  responsabilidade.
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Conclamo os deputados e as deputadas a pensar bem sobre ele. Pedimos que pelo

menos suspendam a  decisão.  Se o  Ministério  da  Previdência  disser:  “Tudo  bem.

Podem pegar o fundo da previdência, que daremos algum tipo de socorro. O nosso

posicionamento  é  favorável.  Tecnicamente  pode”,  aí,  tudo  bem.  Eu  até  aceitaria

discutir com V. Exas. e votar essa matéria. Mas tenho a certeza de que o Ministério

dirá: “Não pode!”. Os deputados ficarão com cara grande, porque foram mais realistas

do que o rei. Esse processo será sustado na Justiça. O governador dirá que a culpa

não foi  dele,  que  foi  a  própria  Assembleia  Legislativa  que retirou  o  direito  de  os

servidores decidirem através de plebiscito. Aliás, ele já disse maldosamente no jornal

O Tempo: “Não fui eu que extingui o plebiscito. Foi a própria Assembleia Legislativa”.

Ele jogou para a Assembleia a culpa da extinção do direito de decisão dos servidores

públicos. Vocês leram o jornal?

O governo  vai  lavar  as  mãos e  vai  jogar  para  os  deputados  a  culpa  de terem

acabado com o dinheiro da previdência. Na hora em que o bicho pegar, a culpa irá

para os deputados, e cada um responderá na base do servidor público e na sua base

pelo voto que deu a favor de terminar com a aposentadoria do servidor público ou,

pelo menos, colocá-la em prejuízo por meio de R$3.200.000.000,00, fundo que está

ali forte esperando pela aposentadoria do servidor público.

Sr.  Presidente,  encaminho  favoravelmente  a  que  a  votação  seja  adiada.  Que

tenhamos  tempo  de  esperar  o  Ministério  da  Previdência,  a  palavra  da  Justiça,

dialogar com o Ministério Público e escutar pelo menos um pouco os servidores que

merecem,  que  trabalham  conosco  na  educação,  na  saúde,  na  polícia  civil  e  na

segurança pública. Chega de fazer discurso, em todo ano de eleição, dizendo que

saúde,  educação  e  segurança  pública  são  prioridades,  porque,  na  hora  de  virar

prioridade, nem a aposentadoria deles é respeitada, um fundo para o qual eles tiram

11% do bolso todo mês. Nem isso é respeitado. Como é que depois terão cara para

dizer que saúde, segurança e educação são prioridades?

Portanto, sou favorável a que seja adiada a votação desse projeto de lei até que

seja feito um debate mais amplo com os servidores. Muito obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.

O presidente - Com a palavra, o deputado Durval Ângelo.
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O deputado Durval Ângelo* - Cumprimento o Sr. presidente, os Srs. deputados, as

Sras. deputadas, o público presente, os cidadãos e as cidadãs de Minas Gerais que

nos acompanham pela TV Assembleia.

PLC nº 54/2013. Na realidade, esse PLC nos lembra a redentora de 1º de abril, a

ditadura militar-empresarial  imposta no Brasil.  Seria mais próprio se fosse PLC nº

64/2013, porque, no ano que vem, até aprovamos na Comissão de Direitos Humanos

um requerimento para que nos dias 31 de março e 1º de abril nos lembremos dos 50

anos  do  golpe  militar  no  Brasil  e  suas  consequências.  A Comissão  de  Direitos

Humanos fez esse requerimento quando se completaram 30 anos e 40 anos também.

Faremos isso para ver o que representaram esses 21 anos de falta de diálogo, de

autoritarismo, de negação de direitos humanos, que numa expressão muito feliz se

tornaram um livro do grande economista Celso Furtado,  A construção interrompida.

Acho que são esses resquícios que estamos encontrando nesse projeto. Trata-se da

vida de milhares de servidores; por  isso, não poderia ser encaminhado sem uma

discussão, sem um plebiscito, sem uma consulta aos profissionais do Estado.

Quero dizer aos servidores públicos e às entidades dos servidores públicos que

estão aqui que, diante da gravidade do que vem pela frente, Denilson, isto aqui era

para estar cheio. Todas as ruas deveriam estar tomadas de gente, porque 500 mil

servidores  dos  três  Poderes  do  Estado  serão  atingidos,  inclusive  os  nossos,  da

Assembleia Legislativa. Era para termos aqui também o sindicato, as entidades de

servidores  da  Assembleia  protestando,  porque  sabemos  pouco  do  que  vem  pela

frente desse projeto. Saber pouco é ruim, e não saber é pior ainda.

Fico até numa situação muito boa.  Depois de 35 anos de serviço público como

professor do Estado, requeri este ano a minha aposentadoria. No entanto, o quadro

futuro da minha aposentadoria como professor é sombrio com esse projeto.

Com toda a certeza, o que estão fazendo é um crime contra a aposentadoria futura

de centenas de milhares de servidores. Sei que aqui temos outros servidores públicos

que exercem  mandato  parlamentar  -  se  não me engano,  somos cinco  servidores

públicos.  Temos  aqui  também servidores federais  e  servidores de  outra  área que

exercem mandato parlamentar. Mas, se eu fosse me estender um pouco mais e falar

de familiares de deputados que são servidores públicos estaduais, de parentes, de
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amigos, sem falar - o deputado Zé Maia é muito querido por todos, não é? - dos

eleitores,  deputado  Zé Maia,  o  número  seria  muito  maior.  Então,  acho  que essa

obstrução  da  Assembleia,  Sr.  Presidente,  não  é  um  capricho,  é  mais  uma

demonstração de que não queremos nos passar por Pilatos neste Plenário.

Ontem fiz uma intervenção a respeito do veto que modificou o Código Florestal

estadual.  Abstive-me em toda a  votação do veto  porque eu dizia  que estávamos

discutindo um processo que começou errado, que estávamos mexendo numa matéria

muito melindrosa. Votei contra. Eu não estava aqui no 1º turno da votação do código,

mas estava no 2º turno. Fiz questão, com mais cinco ou seis deputados, de votar

contra, na íntegra, a questão do código. O próprio governador vetou a questão da

proteção das veredas, que foi um verdadeiro absurdo que votamos. Vi alguns amigos

deputados serem criticados por  outros colegas da oposição que diziam: “Estamos

agora mantendo o veto porque reconhecemos o erro”. No projeto de ontem pôde o

erro ser reconhecido, mas, nesse Projeto nº 64/2013, acho que não podemos dizer

isso,  porque  estamos  votando  algo  definitivo  que incidirá  diretamente  em direitos

fundamentais, históricos dos servidores que têm expectativa de aposentar-se e dos

servidores aposentados e pensionistas do Estado. Acho que aprovar esse projeto,

que não chamarei mais de 54, mas só de 64/2013, é algo muito temerário, é algo

negativo para esta Assembleia.

Sabemos que o poder se renova, que a partir  de 2015 podemos ter outra força

política governando Minas Gerais. Mas o que votarmos agora será definitivo para os

servidores do Estado. Então, fazemos uma convocação a todo parlamentar que for

servidor  público,  no  sentido  estrito,  concursado;  a  todo  parlamentar  que  tiver  um

familiar,  um  parente  como servidor  público  e  a  todo  parlamentar  que  tiver  eleitor

servidor público para que reflita, que pense - deputado Ivo José, estou precisando

conversar  com  o  senhor,  aguarde-me  um  pouquinho.  Se  o  deputado  Ivo  José

estivesse aqui, um projeto como esse teria o voto contrário dele, com toda a certeza.

Mas que reflitamos sobre o que acontece aqui, sobre o que estamos votando. É algo

muito grave.

Aqui  me  coloco  como  vítima,  porque  requeri,  deputado  Zé  Maia,  minha

aposentadoria no mês retrasado como professor da rede pública estadual. Com toda
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a certeza já começarei a viver as agruras desse novo projeto, dessa mudança que

está  sendo  feita,  dos  recursos  que  estão  sendo  subtraídos,  sem  perspectiva  de

reposição.  Acho que temos  uma crise  no  Estado.  Algumas  medidas  estão  sendo

vistas  no imediatismo do ano eleitoral  que se aproxima,  as  medições de obras e

outras  coisas  estão  paralisadas.  Sabemos  que  há  essa  dificuldade.  Poderíamos

mexer  com  tudo,  aumentar  impostos,  cortar  gastos,  mas  não  poderíamos  nunca

mexer no que é sagrado, que é a aposentadoria de servidor público em Minas Gerais.

Muito obrigado.

O presidente - Com a palavra, o deputado Adalclever Lopes.

O  deputado  Adalclever  Lopes  -  Caro  presidente  Dinis  Pinheiro,  deputadas  e

deputados, resistentes guerreiros servidores do Estado de Minas Gerais que resistem

aqui desde a manhã de hoje.

Querido povo de Minas Gerais, queria, em nome dos municípios que represento e

em nome da bancada do PMDB, falar  aos eleitores de Caratinga, de Inhapim, de

Iapu, de Córrego Novo, de Bom Jesus do Galho, de Santa Rita, de Santa Bárbara, de

Piedade, de Caratinga, de Perdões, de João Monlevade, de Bela Vista de Minas, de

Ouro Preto, de Tabajara, querido deputado Vanderlei Miranda, que, como disse nas

quatro  vezes  em  que  ocupei  esta  tribuna,  venho  aqui  e  me  sinto  de  coração  o

representante de cada município que me elegeu. Venho aqui com honra.

Após a minha fala, vai haver um trator que vai nos derrotar com certeza, a base

está aqui firme, mas volto para casa, vou olhar para meus dois filhos, dar um beijo em

cada um e dizer: “Estou com a consciência tranquila e tenho certeza de que fiz o que

o meu coração e a minha consciência mandam, fiz o justo.  Votei  de acordo com

aqueles que me elegeram. Votei  de acordo com a minha consciência,  não com a

consciência de quem quer acabar com o servidor público do Estado”.

Vou  votar,  caros  deputados,  com o  povo de Minas  Gerais.  Não tenho nenhum

constrangimento e ninguém me deixa constrangido, porque fui eleito pelo povo para

representá-lo, e não para ser pau-mandado.

Lembro-me de quando era menino, comecei a trabalhar com 13 anos de idade, de

ascensorista  do  prédio  JK.  Fui  ascensorista,  fui  office-boy,  fui  representante

comercial, Sr. Presidente, andando de loja em loja com um saquinho vendendo bala,
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pirulito, bico. Depois entrei no Exército Brasileiro, fui soldado do Exército Brasileiro,

servi por um ano, graças a Deus, saí de lá com honra ao mérito. Não tive um desvio

de conduta.

Aprendi  nas  minhas  raízes.  Às  vezes  me chamam de  radical.  Graças  a  Deus,

“radical”  vem de “raiz”,  etimologicamente,  de “raiz”,  é excepcional ser  radical.  Ser

radical é necessário, é voltar às origens. E é por isso que eu, que comecei como

ascensorista,  posso dizer  com muita  tranquilidade  que  agora,  daqui  a  três  anos,

completo meus 35 anos de contribuição.

Esse é o problema. Fico pensando: se eu não cuidar da aposentadoria, quem vai

cuidar da minha? Foi alguém que passou?

A minha aposentadoria é por contribuição em carteira de trabalho. Se eu estivesse

nas mãos do governador do Estado, não dormiria mais. A partir de hoje não saberia

como iria tratar dos meus filhos.

Vamos  ter  um  problema sério  no  funcionalismo público.  Vai  haver  depressão e

problemas seriíssimos. A professora, coitada, acorda às 5 horas para dar aulas às 7.

Conheço vários  casos.  Cito  o  exemplo  de  uma que pega o  ônibus,  depois  pega

carona no caminhão de leite para chegar ao distrito para lecionar. Quando completar

o seu tempo de contribuição, não terá segurança. Como agora ela vai voltar  para

casa  ao  saber  que  amanhã  corre  o  risco  de  ver  surrupiado  o  dinheiro  da  sua

aposentadoria,  que  foi  descontado  no  seu contracheque,  mas  houve  apropriação

indébita pelo governo do Estado? Se não houver alguém para lhe servir uma refeição

ou  um menino para  lhe  dar  uma fruta,  ela  passa fome,  porque está  proibida  de

merendar. Quem fez isso? “Carrastasia”. Ele é o carrasco do Estado. Adquiriu ódio de

professor e agora está massacrando-o. Coitado do professor,  do policial.  Conheço

bem  a  vida  deste  último,  pois  sou  filho  de  patrulheiro  rodoviário,  de  um  policial

rodoviário. Sei o que esse profissional faz. Lembro-me de quando eu era pequeno,

meu pai saía de manhã para socorrer vidas nas estradas e socorreu muita gente. Às

vezes ele saía e não sabíamos se voltaria para casa, pois tinha de combater o crime.

Hoje, a cada dia que passa, o crime está mais paramentado, mais equipado, no

entanto a polícia está sendo desmontada no Estado de Minas Gerais. A segurança

pública é uma lástima. Falo isso quando olho para meus filhos. Moro num lugar nobre
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no Lourdes, ao lado do Minas Tênis Clube. Meu filho anda a pé dois quarteirões, mas,

mesmo assim, tenho medo. Se ninguém tem segurança nem no Lourdes, imagine nos

outros bairros, no interior do Estado! No Sul de Minas as pessoas não dormem mais

nas  suas  casas  de  fazendas.  Há  sequestros  e  mortes.  A  situação  é  de  total

insegurança.

E os servidores da saúde? A cada dia o número é menor. Para que, Sr. Presidente e

Srs. Deputados, senhoras e senhores, tanta maldade?

Então, quero fazer um apelo a cada um de vocês, pais e mães. Coloquem-se no

lugar da professora, do policial, do agente de saúde. Façam uma reflexão. Vamos

votar  aqui  o  encaminhamento  de  um  requerimento.  Logo  depois,  imediatamente

depois, vem o “tratoraço”. Pelo quórum, pelos votos, pelo que percebemos, acho que

a base vai nos atropelar. Olhando nos olhos de cada colega, quero dizer a cada um,

viu, deputado Rogério Correia - porque a maioria aqui é de origem simples, estudou

em escola pública, teve uma professora pública -, não façam isso. A vítima, amanhã,

pode ser você. Cuidado. Vamos refletir, vamos olhar os professores, os policiais civis.

Os  policiais  militares,  graças  a  Deus,  tiveram  mais  força.  Já  a  Polícia  Civil  foi

desmontada, ela quase não existe mais no Estado.

É por isso,  Sr.  Presidente, que encaminho, neste momento, a favor do povo de

Minas, a favor dos servidores. Volto para casa com a consciência tranquila e com a

certeza de que até em derrota há honra. Muito obrigado, Sr. Presidente.

Questões de Ordem

O deputado Rogério Correia - O requerimento que V. Exa. lerá estabelece o pedido

de  adiamento  de  votação,  mas  não  estabelece  o  prazo.  Ele  apenas  pede  o

adiamento. Sei que depende de V. Exa. recolocar na pauta o processo em votação. A

questão de ordem que levanto em nome do Bloco Minas sem Censura,  até para

participarmos ou não do processo de votação, é para que esse adiamento se dê para

a semana que vem. Queria argumentar sobre a questão de ordem com V. Exa.: se

não me engano, a decisão regimental cabe ao presidente da Casa; assim, solicito que

V. Exa. tome a decisão de adiar e espere até a semana que vem por uma série de

objetivos que colocamos. Primeiramente, a resposta solicitada ao Ministério Público e

ao Ministério  da  Previdência  sobre  a legalidade ou não desse procedimento.  Em



2243
____________________________________________________________________________

segundo  lugar,  o  próprio  Ministério  Público  solicitou  à  Assembleia  Legislativa  e

recomendou que esperássemos esse procedimento de discussão e de debate. Em

terceiro, que pudéssemos - e aqui foi sugerido - ter uma comissão de deputados e de

servidores - estes, inclusive, têm uma reunião com o governo do Estado às 10 horas,

amanhã. É uma reunião de todos os sindicatos com o governo do Estado. Por esses

três fatores - a reunião do governo com os sindicatos, a questão do Ministério da

Previdência e a solicitação do Ministério Público -, achamos que não resolve adiar a

votação de agora, 18h32min, até terminar esse procedimento, o que será por volta

das 19 horas, para reiniciar às 20 horas, em uma sessão extraordinária. O adiamento

não teria um objetivo concreto. Como a questão que levantamos tem um objetivo

concreto, a questão de ordem que defendo é que possamos estabelecer de comum

acordo uma data em que pudesse haver, de fato, a votação do projeto de lei com

esses pressupostos debatidos e discutidos. Pediria a V. Exa. que isso fosse feito em

comum acordo, suspendendo a reunião por algum tempo, para ver se conseguimos

chegar a um acordo e, em conjunto, estabelecer uma data de retorno do processo de

votação. E que ele simplesmente não seja adiado para uma reunião à noite, em que

nossos objetivos não estarão colocados nesses pressupostos. Essa é a questão de

ordem que levanto.

O presidente - Respeito as ponderações de V. Exa., mas discordo delas. Cumpre-

me informar que tão somente cumprirei o que está prescrito no § 1º do art. 267 do

Regimento Interno, ou seja, o adiamento será concedido para a reunião seguinte.

O deputado Gilberto Abramo - Faria a mesma indagação que o deputado Rogério

Correia fez, mas V. Exa. já respondeu. Solicito que suspenda a reunião apenas por 3

minutos,  pois  esperamos  até  agora,  e  3  minutos  a  mais  ou  a  menos  não  farão

diferença.

O presidente - Deputado Gilberto Abramo, respeitando também a consideração de

V. Exa., informo-lhe que será colocado em votação o requerimento. Gostaria que os

deputados  se  posicionassem.  Em  votação,  o  requerimento.  As  deputadas  e  os

deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

O deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, solicito verificação de votação.

O presidente -  É regimental. A presidência vai proceder à verificação de votação
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pelo processo eletrônico, para tanto, solicita às deputadas e aos deputados que não

registraram sua presença no painel que façam o registro biométrico no terminal e, em

seguida, registrem seu voto. A presidência solicita às deputadas e aos deputados que

ocupem  seus  lugares  e  informa  que  terá  computada  a  presença,  para  efeito  de

quórum, o deputado que permanecer em Plenário, e não registrar o seu voto.

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.

O deputado Gilberto Abramo - Sr. Presidente, meu voto é “sim”.

O deputado Vanderlei Miranda - Sr. Presidente, meu voto também é “sim”.

O deputado Carlos Henrique - Sr. Presidente, meu voto é “sim”.

O presidente - Estão computados. Votaram “sim” 49 deputados. Não houve voto

contrário.  Houve  1  voto  em  branco.  Está,  portanto,  ratificada  a  aprovação  do

requerimento  do  deputado  Gilberto  Abramo  em  que  se  solicita  o  adiamento  da

votação do Projeto de Lei Complementar nº 54/2013.

Declaração de Voto

O deputado Arlen Santiago - Quero declarar que fomos favoráveis ao adiamento

dessa  votação,  mas  quero  fazer  um  comunicado.  Ontem,  os  nossos  amigos

indígenas  xacriabás  ocuparam  a  sede  da  Funai  em  Governador  Valadares  para

protestar contra uma nomeação política feita provavelmente por um deputado do PT.

Infelizmente, a pessoa responsável pela saúde dos xacriabás está fazendo uso do

cargo apenas para nomear cabos eleitorais. Os índios estão radicalmente contra isso.

No Brasil,  essa é a maior reserva indígena em uma só cidade, mas a questão da

saúde daqueles indígenas vai muito mal. O órgão responsável pela saúde indígena, o

Dsei, é radicalmente contra. Amanhã, às 9h30min, vamos discutir na Comissão de

Direitos  Humanos  o  suicídio  de  jovens  ocorridos  nos  últimos  15  anos  na  aldeia

indígena xacriabá, e espero que encaminhemos uma proposição à presidente Dilma

Rousseff, que, apesar de aparecer na  Folha de S.Paulo de hoje com um cocar na

cabeça, aceita politicagem feita  com os indígenas, pela qual tiram a sua saúde e

colocam naquele cargo apaniguados políticos, que ficam nomeando cabos eleitorais

em vez de cuidar dos indígenas; por isso tiveram de invadir a agência da Funai, por

isso  ocorreu  o  suicídio de jovens,  o  que será  discutido  amanhã na Comissão de

Direitos Humanos. Tenho quase certeza de que a presidente Dilma, depois de botar
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esse cocarzinho na cabeça, vai tomar uma atitude e acabar com a politicagem na

saúde indígena, para que possamos cuidar realmente dos índios. Declaro que votei

“sim”, Sr. Presidente.

Questão de Ordem

O deputado João Vítor Xavier - Quero agradecer a oportunidade, mas também fazer

um apelo a V. Exa., como nosso presidente, líder maior desta Casa e um homem que

em pouco tempo traçou um grande futuro político, pois tenho a certeza de que ainda

vai nos representar em outras searas importantes do poder público. Meu apelo é que

coloque em votação ainda neste final  de  ano o projeto que garante o orçamento

impositivo para esta Casa, como foi feito em Brasília, no Congresso Nacional, pelos

deputados federais e pelos senadores de nosso país. Esse será, sem dúvida, o maior

legado que V. Exa. deixará para a independência do Parlamento daqui para a frente:

não  permita  que  o  ano  termine  sem  a  votação  desse  projeto  nesta  Casa.  É  a

independência do Parlamento, é a condição de o Parlamento trabalhar de maneira

respeitosa, deputado Luiz Humberto Carneiro, para que V. Exa. tenha condição de

articular com suas bases, atendendo ao pleito e ao anseio do cidadão, de entidades,

de  hospitais,  de  prefeituras,  de  escolas  que  precisam  tanto  da  ajuda  e  da

representação do parlamentar.  Sabe  por  quê,  deputado  Luiz  Humberto  Carneiro?

Porque  fica  difícil  ser  parlamentar  disputando,  por  exemplo,  com  o  secretário  de

Saúde, que terá a caneta na mão para fazer política e disputar a eleição conosco no

ano que vem. Esta é a realidade que enfrentamos hoje no Estado. Estou aqui, neste

microfone, mais uma vez, cobrando a coerência da Secretaria de Saúde. Ainda não

recebi uma resposta convincente do secretário,  que inicialmente havia me dado a

informação de que era um veto da Procuradoria do Estado. Agora à tarde recebi uma

ligação  do  secretário  adjunto  de  Esportes,  o  ex-nadador,  grande  atleta,  Rogério

Romero, que foi adjunto de V. Exa., deputado Gustavo Corrêa, a respeito de uma

emenda que apresentei este ano. Foram várias emendas para um só tema, que aliás

foi  motivo  ontem  de  elogios  por  parte  do  presidente,  deputado  Dinis  Pinheiro.

Emendas para academias a céu aberto. Sr. Presidente, deputado Dinis Pinheiro, no

ano  passado  coloquei  essas  emendas  na  Secretaria  de  Saúde.  Elas  viraram

convênio,  foram  empenhadas,  pagas,  e  já  estão  instaladas.  Neste  ano,  a
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Procuradoria  da  Secretaria  de  Saúde  resolveu  que não  é  da  área  de  saúde  um

projeto como esse. Será que a política de nosso secretário de Saúde é combater,

tratar a doença, e não tratar o são para que ele não fique doente? Será que é melhor,

neste estado,  tratarmos o doente? Depois  que a  pessoa estiver  obesa,  diabética,

hipertensa, aí a trataremos? Gastaremos dinheiro com remédio, com hospital, com

UTI, porque não demos condições para que ele, saudável, permanecesse saudável.

Cobro  aqui,  mais  uma vez,  da  liderança  de  governo,  e  cobro  mais  uma vez  do

secretário  de  Saúde,  Antônio  Jorge,  e  também  da  Secretaria  de  Governo  uma

explicação plausível para que as emendas deste deputado tenham sido devolvidas.

Deputado Luiz Humberto Carneiro, emenda minha não tem rolo, emenda minha não é

para  agradar  empreiteira,  não é  para  agradar  empresário,  emenda  minha  é  para

atender  ao  povo  da  cidade  onde  trabalho  e  fui  votado.  O  ministro  da  Saúde

reconhece as academias ao ar livre como um programa de saúde. O secretário de

Saúde ainda não soube me explicar por que a Procuradoria da Secretaria de Saúde

assim não entende. Pior ainda, ele não soube me explicar por que neste ano não

pode, e no ano passado pôde. Porque incorremos em dois problemas muito sérios,

Sr.  Presidente:  ou  estamos  sofrendo  uma perseguição  indevida  da  secretaria  de

saúde neste ano, ou sofremos com a incompetência dela no ano passado. Porque, se

pagaram no ano passado um negócio que não podem pagar neste ano, pagaram

indevidamente. Aí, alguém tem que responder ao Tribunal de Contas por isso. Essa é

a pergunta que deixo para o secretário Antônio Jorge e que farei aqui todos os dias,

obviamente  sem  o  objetivo  de  atrapalhar  a  votação  desta  Casa.  Sabemos  da

importância dos projetos que estão para ser votados e não queremos aqui obstruir a

pauta, mas queremos trazer essa grande preocupação. Ou a Secretaria de Saúde

está sendo tendenciosa neste momento, atendendo a interesses menores, políticos,

talvez até eleitoreiros, ou ela foi incompetente no ano passado, e é irresponsável, e

tem que responder ao Tribunal  de Contas, ao Ministério  Público e ao Tribunal  de

Justiça, por ter pago uma coisa que ela não poderia pagar. Encerro, Sr. Presidente,

perguntando: a Secretaria de Saúde está errada e responderá ao Tribunal de Contas

por  ter  pago no ano passado uma emenda que não poderia,  ou  a Secretaria  de

Saúde neste ano reconhecerá que o que ela fez no ano passado estava certo, e está
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errado o que ela está fazendo neste momento? Não consigo compreender como a

Secretaria de Saúde, em dois anos com o mesmo objeto, com a mesma emenda,

assume duas posturas tão diferentes.  O dinheiro  que no ano anterior  serviu para

pagar um projeto que é reconhecido pelo ministro da Saúde como de saúde não é

reconhecido neste ano pela mesma Secretaria de Saúde como um projeto para a

saúde. Espero que não estejamos com uma política pública de simplesmente curar o

doente,  mas  que  entendamos  esporte  como entende  o  ministro  da  Saúde,  como

política pública de profilaxia e de prevenção à doença. Muito obrigado, Sr. Presidente.

Declaração de Voto

A deputada Maria Tereza Lara - Sr. Presidente, já registramos a presença nesta

Casa do Sr. Gilson de Carvalho, que é presidente nacional da Funasa. Essa fundação

tem priorizado os índices e programas nas áreas da saúde e da habitação. Um dos

segmentos que tem direito ao Programa Nacional de Habitação Rural - PHNR - é o

indígena.  Nesta Casa,  há  o Abril  Indígena,  que é  uma iniciativa da  Comissão de

Participação Popular e do deputado André Quintão, que tem todo o apoio de V. Exa. e

da Casa. É lógico que queremos muito mais. Certamente temos problemas. Temos de

garantir  os direitos dos excluídos histórias, que são os indígenas, assim como os

negros  e  as  negras.  Quero  deixar  registrado  que  há  um  carinho  especial  da

presidenta Dilma, do governo federal e, como mencionamos, desta Casa, para com

os indígenas.

Questão de Ordem

A deputada Maria Tereza Lara - Tendo em vista isso, Sr. Presidente, observando

que não há quórum, solicito a V. Exa. que encerre, de plano, esta reunião.

Encerramento

O presidente - A presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a

continuação  dos  trabalhos  e  encerra  a  reunião,  convocando  as  deputadas  e  os

deputados para as extraordinárias de logo mais, às 20 horas, e de amanhã, dia 28, às

9 horas, e para a especial também de amanhã, às 19h30min, nos termos dos editais

de convocação,  bem como para a ordinária na mesma data, às 14 horas,  com a

ordem do dia regimental. Levanta-se a reunião.



2248
____________________________________________________________________________

ATA DA 24ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ESPORTE, LAZER E

JUVENTUDE NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

19/11/2013

Às 14h36min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Marques Abreu,

Mário Henrique Caixa e Tenente Lúcio, membros da supracitada comissão. Havendo

número regimental, o presidente, deputado Marques Abreu, declara aberta a reunião

e, em virtude da aprovação de requerimento do deputado Tenente Lúcio, dispensa a

leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos

membros da comissão presentes. A presidência informa que a reunião se destina a

apreciar matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da comissão.

Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a

votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. O Projeto

de Lei nº 4.535/2013 é retirado de pauta, atendendo-se a requerimento do deputado

Marques Abreu, 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 nominal, são aprovados, em turno

único, cada um por sua vez, por unanimidade, os Projetos de Lei nºs 3.668/2012, e

4.507, 4.578 e 4.579/2013, que receberam parecer por sua aprovação. Submetido a

votação é aprovado o Requerimento nº 6.104/2013. Submetido a discussão e votação

é aprovado o Parecer de Redação Final do Projeto de Lei nº 4.478/2013. 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 Valadares em que solicita seja realizada reunião com convidados

para enaltecer os tenistas mineiros Bruno Soares e Marcelo Melo por representarem

o Brasil no torneio promovido pela Associação de Tenistas Profissionais, ATP World

Tour Finals, em Londres. 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 novembro de 2013.

Marques Abreu, presidente - Mário Henrique Caixa - Tadeu Martins Leite.
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ATA DA 18ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 26/11/2013

Às 14h40min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Gustavo Corrêa,

Inácio  Franco,  Leonardo Moreira,  Rogério  Correia  e Tiago Ulisses  (substituindo o

deputado Antônio Carlos Arantes, por indicação da Liderança do BAM), membros da

supracitada  comissão.  Está  presente,  também,  o  deputado  Sebastião  Costa.

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  matéria  constante  na  pauta  e  discutir  e  votar  proposições  da

comissão.  Passa-se  à  1ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  que  compreende  a

discussão e  a  votação de  pareceres  sobre  proposições  sujeitas  à  apreciação  do

Plenário.  Na fase de discussão do parecer  do  Projeto  de  Lei  nº  4.439/2013,  que

conclui pela aprovação na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e

Justiça  (relator  deputado  Leonardo  Moreira,  em  virtude  de  redistribuição),  o

presidente defere o pedido de vista do deputado Rogério Correia. 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.  São  aprovados  os  Requerimentos  nºs

6.279, 6.295, 6.296 e 6.342/2013. 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 rejeitado requerimento do deputado Rogério Correia em que solicita seja

realizada reunião da Comissão de Administração Pública para debater, em audiência

pública, o Decreto nº 45.357, de 2010, e a Resolução da Secretaria de Planejamento

e Gestão - Seplag - nº 007, de 2011, e são recebidos requerimentos dos deputados

Sargento Rodrigues em que solicita seja encaminhado ao presidente do Tribunal de

Justiça  de  Minas  Gerais  pedido  de  providências  para  nomear  os  candidatos

excedentes do concurso público realizado em 2009 para o cargo de oficial de apoio

judiciário, tendo em vista as inúmeras reivindicações apresentadas, e Rogério Correia

em  que  solicita  seja  realizada  visita  da  Comissão  de  Administração  Pública  ao

governador do Estado para debater o Projeto de Lei nº 4.439/2013, bem como que,
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até a sua realização, a comissão se abstenha de apreciar o referido projeto, e sejam

encaminhadas  ao  governador  do  Estado  as  notas  taquigráficas  da  17ª  Reunião

Ordinária da comissão, na qual a matéria foi debatida em audiência pública Cumprida

a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos, convoca os

membros  da  comissão  para  reunião  extraordinária  dia  27/11/2013,  às  15horas,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 27 de novembro de 2013.

Gustavo Corrêa, presidente - Glaycon Franco - Inácio Franco - Leonardo Moreira.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 799/2011

Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia

Relatório

De autoria do Deputado Carlos Pimenta, o projeto de lei em epígrafe, resultante do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 296/2007, institui o Programa Paz na Escola,

de ação interdisciplinar, para a prevenção e o controle da violência nas escolas da

rede pública do Estado.

A proposição foi distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Educação,

Ciência e Tecnologia e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade do projeto na forma do Substitutivo nº 1, que apresentou.

Vem agora a proposição a esta Comissão para, nos termos do art. 188, combinado

com o art. 102, VI, “a”, do Regimento Interno, receber parecer quanto ao mérito.

Por  guardar  semelhança de conteúdo,  foi  anexado à proposta  sob análise,  nos

termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno, o Projeto de Lei nº 1.757/2011, que

dispõe sobre a criação do Programa Permanente de Saúde e Segurança Escolar.

Fundamentação

A proposição  em  análise  objetiva  criar  o  Programa  Paz  na  Escola,  de  ação

interdisciplinar e de participação comunitária, para prevenção e controle da violência

nas escolas da rede pública do Estado.

Tal  como  consta  no  projeto  original,  o  programa  a  ser  criado  visa  prevenir  e



2251
____________________________________________________________________________

controlar  a violência nas escolas  públicas estaduais  utilizando como estratégias  o

desenvolvimento de ações e campanhas educativas de conscientização e valorização

da  vida  dirigidas  às  crianças,  aos  adolescentes  e  à  comunidade,  bem  como  a

implantação de ações culturais, sociais e desportivas.

Para a implementação do Programa Paz na Escola, o projeto em análise prevê a

criação  de  equipes  de  trabalho  multidisciplinar  constituídas  por  professores,

funcionários,  alunos,  especialistas  em  segurança  pública  e  educação,  pais  e

representantes  da  comunidade  escolar.  Prevê  ainda  a  formação  de  núcleos

constituídos  por  entidades  públicas,  privadas  e  sociedade civil  para  coordenar  as

ações do programa.

Em sua  análise  preliminar,  a  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  apresentou o

Substitutivo nº 1, para sanar vícios de natureza constitucional e legal e evitar que a

proposição invadisse competências próprias de outros Poderes. Além disso, inseriu

como dispositivos sugestões acolhidas no fórum técnico “Segurança nas escolas - por

uma cultura de paz”, realizado pela ALMG entre os meses de junho e setembro de

2011.  O  objetivo  desse  fórum  técnico  foi  levantar  os  problemas  decorrentes  da

violência  dentro  e  fora  do  ambiente  escolar,  discutir  propostas  de  integração  de

órgãos e políticas públicas relacionadas à questão da violência no ambiente escolar e

buscar, com entidades representativas da sociedade civil e setores público e privado,

subsídios para a formulação de políticas públicas visando à prevenção e ao combate

da violência nas escolas.

As discussões suscitadas no fórum propiciaram a democratização do debate em

torno da temática violência nas escolas e a inclusão no Plano Plurianual de Ação

Governamental - PPAG - 2012-2015 de um programa voltado para a capacitação e a

promoção de uma cultura de paz nas escolas. Iniciativas como o mencionado fórum

técnico  e  a  proposição  em  análise  são  indicativas  da  preocupação  dos  vários

segmentos sociais com a violência nas escolas do Estado.

Tal  preocupação se  justifica  porque pesquisas  demonstram que a  violência  nas

escolas  tem crescido  em número e  gravidade.  Em 2009,  o  Instituto  Brasileiro  de

Geografia e Estatística - IBGE - realizou a Pesquisa Nacional da Saúde do Escolar -

Pense - nas capitais e no Distrito Federal envolvendo 618,5 mil alunos do 9º ano do
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ensino fundamental.  Segundo o resultado,  30,8% desses alunos sofreram  bullying

alguma vez, sendo que a proporção entre os alunos de escolas privadas e públicas

foram de 35,9% e 29,5%, respectivamente. Nos 30 dias anteriores à pesquisa, 12,9%

deles informaram ter se envolvido em alguma briga com agressão física, sendo que

6,1% utilizaram nessas brigas armas brancas e 4% arma de fogo.

Esses resultados evidenciam a necessidade de pensar medidas urgentes e efetivas

para  a  prevenção  e  o  enfrentamento  da  violência  nas  escolas  e  mostram  que,

diferentemente do que se poderia imaginar, as escolas privadas também sofrem com

a violência.

O  Substitutivo  nº  1,  apresentado  pela  Comissão  de  Constituição  e  Justiça,

estabelece diretrizes para a prevenção e o controle da violência nas escolas da rede

pública do Estado. Contudo, dada a relevância do tema, julgamos que a proposição

não deve se limitar a isso, visto que traçar apenas linhas básicas a serem seguidas

poderia  não surtir  o  efeito  desejado.  Em nosso entendimento,  a proposição deve

abordar  a  questão  de  forma  mais  concreta,  determinando  objetivos  a  serem

perseguidos,  estratégias  a serem utilizadas  e atribuindo responsabilidades  para  a

promoção da paz escolar.

No  intuito  de  aperfeiçoar  a  proposição  em  estudo,  esta  comissão  convidou

representantes da Secretaria de Estado de Educação e da comunidade acadêmica,

para que nos auxiliassem a definir melhor os conceitos e a aproximar as propostas

apresentadas da realidade das escolas.

Como resultado dessas discussões, propomos o Substitutivo nº  2,  que institui  a

política  estadual  de  promoção  da  paz  escolar,  a  ser  observada  pelos

estabelecimentos de ensino vinculados ao Sistema Estadual de Educação, com a

finalidade de promover a paz e enfrentar as condições geradoras de violência nas

escolas do Estado.

Além de conceituar violência na escola, o texto do substitutivo estabelece objetivos

e  diretrizes  que  nortearão  o  desenvolvimento  dessa  política.  Esses  dispositivos

indicam o alvo que se busca atingir e algumas orientações práticas para que a paz

possa ser uma realidade nas escolas do Estado.

O Substitutivo nº 2 traz ainda medidas a serem observadas tanto pelo poder público
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quanto  pelos  estabelecimentos  de  ensino,  atribuindo  responsabilidades  concretas

para a consecução dos objetivos da política e, portanto, para a promoção da paz nas

escolas.

Ao poder  público  impõe-se  o  cumprimento  de  medidas  que visam  proporcionar

àqueles  envolvidos  com o cotidiano  escolar  condições  para  lidar  com a  violência

dentro  da  escola.  A realização  de  pesquisas  e  diagnósticos  sobre  as  condições

geradoras de violência nas escolas; o desenvolvimento de um plano de prevenção

para  a  rede  estadual  de  ensino  e  a  orientação  de  sua  implementação  na  rede

municipal de ensino; a oferta de atendimento social e psicológico aos membros da

comunidade escolar envolvidos em casos de violência na escola; o desenvolvimento

de ações e campanhas educativas e a capacitação dos profissionais de educação

são estratégias que podem viabilizar o alcance da paz nas escolas.

Já os estabelecimentos de ensino vinculados ao Sistema Estadual de Educação

devem, além de sensibilizar a comunidade escolar por meio de ações educativas,

culturais,  sociais  e  esportivas,  realizar  ações  concretas  que  contribuam  para  a

melhoria da convivência no cotidiano escolar. Entre essas ações, estão a inclusão no

projeto político-pedagógico de plano de promoção da paz escolar e a instituição no

regimento escolar de normas de convivência que expressem direitos e deveres dos

membros da comunidade escolar,  além de mecanismos e procedimentos a serem

adotados  nas  ocorrências  de  violência.  Esses  documentos  são  essencialmente

democráticos, exigindo no seu desenvolvimento ou reformulação a participação da

comunidade  escolar.  Isso  abrirá  espaço  para  que  as  escolas  e  a  comunidade

dialoguem  e  repensem  suas  políticas  pedagógicas  e  disciplinares  voltadas  ao

enfrentamento  da  violência,  podendo  se  tornar  um  elemento  importante  para  o

diálogo e para evitar possíveis casos de violência.

Outra medida a ser adotada pelos estabelecimentos de ensino é o registro, em livro

próprio,  dos  casos  de  violência,  os  quais  deverão  ser  comunicados  à

Superintendência Regional de Ensino. O objetivo é reunir informações que permitam

um conhecimento objetivo da incidência de violência nas escolas.  As informações

servirão de base para o desenvolvimento de diagnósticos, programas e ações que

nortearão o enfrentamento do problema.
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No  que  tange  aos  estabelecimentos  privados  de  ensino,  o  cumprimento  dos

dispositivos que tratam do projeto político-pedagógico, do regimento escolar e do livro

de registro dos casos de violência é condição para o deferimento dos pedidos de

reconhecimento e renovação de seus cursos de ensino fundamental e médio. Essa

medida  visa  garantir  que  esses  estabelecimentos  também  participem  das  ações

estabelecidas por essa política.

Resta dizer  que, de acordo com a Decisão Normativa da Presidência nº 12,  de

4/6/2003, esta comissão deve se manifestar também sobre a proposição anexada. O

Projeto de Lei nº 1.757/2011 possui teor similar ao da proposição em estudo, e suas

pretensões estão atendidas no Substitutivo nº 2.

Conclusão

Em razão do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 799/2011 na

forma do Substitutivo nº 2, a seguir apresentado, e pela rejeição do Substitutivo nº 1,

da Comissão de Constituição e Justiça.

SUBSTITUTIVO Nº 2

Institui  a  política  estadual  de  promoção  da  paz  escolar  no  âmbito  dos

estabelecimentos de ensino vinculados ao Sistema Estadual de Educação.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica instituída, nos termos desta lei, a política estadual de promoção da paz

escolar, a ser implementada pelos estabelecimentos de ensino vinculados ao Sistema

Estadual de Educação.

Art. 2º - Para os efeitos desta lei, considera-se violência na escola:

I - o uso de força física ou de intimidação moral entre membros da comunidade

escolar, como um ato de subjugação do outro, favorecido pela ausência de diálogo e

negociação;

II  -  a  prática de atos  que causem dano aos bens de membros da comunidade

escolar ou ao patrimônio escolar.

Parágrafo  único  -  O  tipo  de  violência  a  que  se  refere  o  inciso  I  deste  artigo

configura-se como  bullying caso seja praticado por  um aluno ou grupo de alunos

contra outro aluno ou grupo de alunos, de modo intencional e repetitivo, por meio

eletrônico ou presencialmente, com o objetivo de intimidar ou agredir, causando dor
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ou angústia à vítima.

Art. 3º - São objetivos da política estadual de promoção da paz escolar:

I - prevenir e enfrentar condições geradoras de violência na escola;

II  -  fortalecer  o  papel  social  da  escola  na  promoção  da  paz,  da  cidadania,  da

solidariedade,  da  tolerância  e  do  respeito  ao  pluralismo e  à  diversidade étnica  e

cultural;

III  -  fortalecer  a instituição escolar  como espaço de reflexão e de resolução de

conflitos por meio do diálogo;

IV - garantir o direito de todos à educação de qualidade;

V - assegurar a preservação do patrimônio material das escolas.

Art. 4º - Serão observadas, na implementação da política de que trata esta lei, as

seguintes diretrizes:

I - reconhecimento do Estatuto da Criança e do Adolescente como marco jurídico da

garantia de direitos e da promoção de responsabilidades de crianças e adolescentes;

II - compartilhamento de responsabilidades entre os órgãos executivos da política

de educação e a Polícia Civil, a Polícia Militar, os conselhos tutelares, a Defensoria

Pública, o Ministério Público e o Poder Judiciário;

III - integração entre a comunidade escolar e as organizações da sociedade civil na

formulação, na execução e no acompanhamento das medidas decorrentes da política

instituída por esta lei;

IV  -  garantia  da  participação  das  agremiações  estudantis  na  formulação,  na

execução e no acompanhamento das medidas decorrentes da política instituída por

esta lei;

V -  adoção dos princípios  e das práticas da mediação de conflitos  e da justiça

restaurativa no enfrentamento cotidiano da violência na escola;

VI - valorização da cultura do jovem e do protagonismo juvenil no cotidiano escolar;

VII - incentivo à formação de grupos de trabalho multidisciplinares para prevenção e

enfrentamento  da  violência  na  escola,  análise  de  suas causas e apontamento de

soluções;

VIII  -  garantia  de  apoio  logístico,  na  forma  de  regulamento,  aos  conselhos  de

segurança escolar e comunitária instituídos ou que venham a ser instituídos.
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Art. 5º - Para a consecução dos objetivos da política de que trata esta lei, o poder

público promoverá as seguintes medidas:

I  -  realização  de  pesquisas  e  diagnósticos  sobre  as  condições  geradoras  de

violência nas escolas, com a colaboração de entidades e especialistas;

II - implementação de plano de prevenção e enfrentamento à violência na escola na

rede  pública  estadual  e  orientação  de  sua  implementação  nas  redes  públicas

municipais,  mediante  articulação  entre  o  Poder,  os  órgãos  e  as  entidades

mencionados nos incisos II, III e IV do art. 4º desta lei;

III  -  atendimento  social  e  psicológico  aos  membros  da  comunidade  escolar

envolvidos em casos de violência na escola por meio das redes públicas de saúde e

de assistência social;

IV - capacitação dos profissionais de educação para diagnosticar as ocorrências,

orientar os envolvidos e buscar soluções nos casos de conflitos no ambiente escolar;

V  -  desenvolvimento  de  ações  e  campanhas  educativas  que  promovam  a

conscientização,  a  prevenção  e  o  enfrentamento  da  violência  na  escola,

especialmente no que se refere à prática do bullying e ao uso de drogas.

Art.  6º  -  Os  estabelecimentos  de  ensino  vinculados  ao  Sistema  Estadual  de

Educação adotarão as seguintes medidas:

I - inclusão no projeto político-pedagógico de plano de promoção da paz escolar,

para a consecução dos objetivos da política de que trata esta lei.

II - instituição, no regimento escolar, de:

a)  normas  de  convivência  que  explicitem  direitos  e  deveres  dos  membros  da

comunidade escolar;

b) mecanismos e procedimentos a serem adotados em casos de violência ocorridos

nos limites do espaço escolar, observada a legislação vigente;

III - registro dos casos de violência na escola em livro próprio, a ser arquivado na

escola,  com informações  sobre  as  providências  adotadas  e  o  monitoramento  dos

resultados;

IV - organização de ações educativas, culturais, sociais e esportivas que:

a) valorizem o papel da família na formação de crianças e jovens;

b) reforcem os vínculos entre a escola e a comunidade;
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V - orientação dos membros da comunidade escolar que tenham participado de

situação de violência na escola como agressores, vítimas ou testemunhas e, caso

necessário, encaminhamento para atendimento social e psicológico;

VI - comunicação de ato infracional à autoridade competente, para as providências

cabíveis.

§ 1º - O ato de reconhecimento de curso de ensino fundamental e médio, ou sua

renovação,  oferecido  por  estabelecimento  privado  de  ensino  fica  condicionado ao

cumprimento do disposto nos incisos I, II e III deste artigo.

§ 2º - O livro de registro dos casos de violência na escola, de que trata o inciso III

do caput, ficará disponível no estabelecimento de ensino para inspeção da Secretaria

de Estado de Educação, devendo cada registro ser comunicado à Superintendência

Regional de Ensino, na forma de regulamento.

Art.  7º  -  Esta  lei  entra  em vigor  na  data de  sua publicação,  produzindo efeitos

relativamente ao disposto no § 1º do art. 6º no segundo ano letivo seguinte a sua

publicação.

Sala das Comissões, 27 de novembro de 2013.

Duarte Bechir, Presidente - Maria Tereza Lara, relatora - Elismar Prado.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.269/2011

Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

Relatório

De autoria do deputado Gustavo Valadares, a proposição em epígrafe dispõe sobre

a  Política  Estadual  de  Apoio  às  Ações  e  Empreendimentos  Voltados  para  a

Implantação de Mecanismos de Desenvolvimento Limpo - MDL.

Distribuída  às  Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  de  Meio  Ambiente  e

Desenvolvimento Sustentável e de Fiscalização Financeira e Orçamentária, a matéria

foi examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu

por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do Substitutivo nº 1,

que propôs.

Em  cumprimento  do  disposto  no  art.  173,  §  2º,  do  Regimento  Interno,  foram

anexados  à  proposição,  por  tratarem  de  tema  semelhante,  o  Projeto  de  Lei  nº

1.485/2011, de autoria da deputada Liza Prado, o Projeto de Lei nº 1.640/2011, de
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autoria do deputado Carlos Pimenta, os Projetos de Lei nºs 1.657/2011 e 1.658/2011,

de autoria do deputado Elismar Prado, o Projeto de Lei nº 2.808/2012, de autoria do

deputado Anselmo José Domingos, o Projeto de Lei nº  2.821/2012,  de autoria  do

deputado Antônio Carlos Arantes, e o Projeto de Lei nº 3.607/2012, de autoria do

governador do Estado.

Agora, vem a proposição a esta comissão para receber parecer quanto ao mérito,

nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, VIII, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei em pauta tem origem no ano de 2005, durante a 15ª Legislatura da

ALMG,  período  em  que  o  tema  das  mudanças  climáticas  recebia  as  primeiras

atenções  e  surgia  a  possibilidade  de  captação  de  recursos  internacionais  pelos

setores  econômicos  do Estado  e  do  País  por  meio  da  apresentação  de projetos

elegíveis como Mecanismo de Desenvolvimento Limpo - MDL -, instrumento criado no

bojo do Protocolo de Kyoto das Nações Unidas.

A partir daí, o projeto de lei em análise foi desarquivado na 16ª Legislatura e na

atual. Não obstante, ao longo dos anos, as mudanças do clima passaram a exigir

uma visão mais abrangente da matéria, tanto pela real necessidade de adaptação da

economia  aos  efeitos  já  sentidos  do  aquecimento  global,  quanto  pelo  contínuo

reposicionamento  do  Brasil  e  das  demais  nações  em  relação  às  políticas

internacionais.

Ao Projeto de Lei nº 1.269/2011 foram anexados outros que buscam a criação de

leis em torno de diversos aspectos das mudanças climáticas, focados em questões

como  o  incentivo  à  geração  de  créditos  de  carbono,  a  formatação  de  políticas

públicas relativas aos efeitos do aquecimento global em Minas Gerais, em especial à

adaptação da agropecuária, e à redução da emissão de gases do efeito estufa, com

destaque, mais uma vez, para o desenvolvimento de práticas de agricultura de baixo

carbono. Dois deles dispõem de forma mais ampla sobre uma política estadual de

mudança do clima.

O último projeto de lei anexado, de autoria do governador, apresenta à Assembleia

de Minas o resultado de um esforço do Poder Executivo, iniciado com a publicação do

Decreto nº 45.229, de 2009, que determinou que o Conselho Estadual de Política
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Ambiental - Copam -, em articulação com o Fórum Mineiro de Mudanças Climáticas,

apresentasse  um  anteprojeto  de  lei  para  a  instituição  da  Política  Estadual  de

Mudança Climática.

Vale registrar que esse mesmo decreto instituiu o Registro Público Voluntário das

Emissões  Anuais  de  Gases  de  Efeito  Estufa  de  Empreendimentos  no  Estado,

estabeleceu medidas relativas à redução de emissão de gases de efeito estufa - GEE

- por meio do regramento do uso de veículos pelo próprio Executivo e determinou o

desenvolvimento  de  “um  programa  de  estímulo  a  práticas  sustentáveis  de

reflorestamento  para  o  suprimento  de  carvão  vegetal  (…)  capazes  de  evitarem

emissões  de  combustíveis  fósseis  ou  não  renováveis,  especialmente  no  setor

siderúrgico”.

Tomando como base o texto produzido pelo Executivo, no âmbito do Copam, este

relator reconheceu nele os temas tratados pelos diversos projetos em tramitação e,

após  a  realização  de  audiência  pública  para  discutir  a  política  estadual  em

elaboração,  promoveu  uma  série  de  reuniões  com  representantes  de  órgãos  de

governo em que foram analisados todos os dispositivos do projeto de lei e avaliadas

as  sugestões  apresentadas,  em  audiência  pública  e  por  meio  de  documentos

encaminhados  a  esta  Casa,  pela  sociedade civil  organizada.  Ressaltem-se  como

relevantes  as  contribuições  apresentadas  pela  Federação  dos  Trabalhadores  da

Agricultura do Estado de Minas Gerais - Fetaemg - e da Federação da Agricultura e

Pecuária do Estado de Minas Gerais - Faemg.

O cenário mundial de políticas e acordos internacionais sobre mudanças de clima

tem como base o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas - IPCC -,

criado no âmbito das Organizações das Nações Unidas - ONU - em parceria com a

Organização Meteorológica Mundial - OMM.

Ocorrida  recentemente  em  Varsóvia,  Polônia,  em  novembro  deste  ano,  a  19ª

Conferência das Partes - COP - reuniu cerca de duzentos países e abriu caminho

para a adoção de um acordo global e vinculativo sobre redução de gases de efeito

estufa,  segundo  o  qual  países  industrializados  e  em  desenvolvimento  deverão

assumir  responsabilidades  quanto  às  contribuições  necessárias  para  o  controle  e

redução  das  emissões  de  GEE  do  planeta,  com  fins  de  mitigar  as  mudanças
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climáticas e promover medidas de adaptação às alterações do clima já provocadas. O

encontro de Varsóvia precede o de Paris, previsto para 2015, em que se conta como

certa a aprovação do acordo.

Nessa nova perspectiva mundial, países como o Brasil, já graduados no processo

de  desenvolvimento,  ao  lado  de  Índia,  China,  entre  outros,  até  agora  livres  de

obrigações, deverão ser vinculados às contribuições, o que corresponderá a maiores

acessos a recursos internacionais, mas também a obrigações.

Nesse sentido, a aprovação de uma política estadual de mudanças de clima, que

posicionará Minas Gerais ao lado de 21 estados brasileiros que já a possuem com

força de lei,  visa preparar  o Estado para atuar  como peça importante no cenário

nacional. Para tanto, o projeto de lei  prevê a elaboração, em cooperação entre os

setores econômicos e governo, de planos setoriais que servirão de base para o Plano

Estadual de Mudança de Clima, a criação da Comissão Estadual  de Mudança do

Clima como representação do poder público, o fortalecimento do Fórum Estadual de

Mudança  do  Clima  como  representação  da  sociedade  mineira  e,  como  meio  de

subsidiar tecnicamente as decisões sobre o tema, a consolidação de uma série de

informações estratégicas que passam a ser de elaboração e atualização obrigatória

pelo Estado.

Entendemos  que,  mesmo  que  a  dinâmica  de  acordos  internacionais  obrigue  o

Estado a revisões constantes na lei a ser publicada, o Substitutivo nº 2, apresentado

como parte  deste parecer,  permitirá  grandes avanços institucionais,  técnicos e de

planejamento  para  o  Estado,  sendo  fundamental  para  o  desenvolvimento

socioeconômico e ambiental de Minas.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.269/2011, no 1º

turno, na forma do Substitutivo nº 2, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 2

Institui a Política Estadual sobre Mudança do Clima - Pemc.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica instituída a Política Estadual sobre Mudança do Clima - Pemc -, com a

finalidade de estabelecer o compromisso do Estado frente aos desafios da mudança
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do clima, contribuir para o esforço global de mitigação das emissões e dispor sobre

as condições para as adaptações a seus efeitos adversos.

§  1°  -  Os  princípios,  objetivos,  diretrizes  e  instrumentos  da  Pemc  nortearão  a

elaboração do Plano Estadual sobre Mudança do Clima, de que trata o inciso VI do

art.  6º,  e  dos  planos  setoriais  correspondentes,  bem  como  de  outros  planos,

programas, projetos e ações relacionados direta ou indiretamente com a mudança do

clima, observado o Plano Nacional sobre Mudança do Clima, de que trata o inciso I

do art. 6º da Lei Federal nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

§ 2° - As iniciativas de mitigação das emissões de que trata esta lei priorizarão a

atenuação do crescimento da curva de projeção das emissões.

Art. 2º - Para os fins desta lei, entende-se por:

I - adaptação às mudanças climáticas as iniciativas e as medidas para reduzir a

vulnerabilidade  dos  sistemas  naturais  e  humanos  frente  aos  efeitos  atuais  e

esperados da mudança do clima;

II  -  florestamento  o  plantio  de  florestas  onde  originalmente  não  havia  florestas

nativas;

III - descarbonização a redução ou mudança da intensidade de carbono da energia

primária,  sendo  a  intensidade  de  carbono  a  relação  entre  a  soma  do  conteúdo

carbonífero e a soma do conteúdo energético de todas as fontes de energia primária;

IV - efeito estufa o fenômeno decorrente da propriedade física de certos gases de

absorver  e  reemitir  radiação  infravermelha,  o  que  resulta  no  aquecimento  da

superfície da baixa atmosfera;

V - efeitos adversos da mudança do clima as mudanças no meio físico ou biota

resultantes da mudança do clima que tenham efeitos deletérios significativos sobre a

composição, a resiliência ou a produtividade de ecossistemas naturais e manejados,

sobre o funcionamento de sistemas socioeconômicos ou sobre a saúde e o bem-estar

humanos;

VI  -  emissão  de  gases  de  efeito  estufa  -  GEE -  a  liberação  de  GEE ou  seus

precursores na atmosfera, em área específica e em período determinado;

VII - fonte de emissão de GEE o processo ou a atividade que libere na atmosfera

GEE ou seus precursores;
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VIII - gases de efeito estufa - GEE - os constituintes gasosos, naturais ou antrópicos

que, na atmosfera, absorvem e reemitem radiação infravermelha, como dióxido de

carbono  (CO2),  metano  (CH4),  óxido  nitroso  (N2O),  gases  do  grupo

hidrofluorcarbonos (HFC), gases do grupo perfluorocarbonos (PFC), hexafluoreto de

enxofre (SF6) e outros gases que venham a ser previstos no Protocolo de Quioto ou

em outros mecanismos que vierem a substituí-lo;

IX - impactos da mudança do clima os efeitos da mudança do clima nos sistemas

humanos e naturais;

X - intensidade de GEE com base na produção física a razão entre a emissão total

de GEE durante determinado período, expressa em toneladas de dióxido de carbono

equivalente  (tCO2),  e  o  total  de  bens  produzidos  naquele  período,  expresso  em

unidades físicas como tonelada, metro cúbico, megawatt-hora ou outra que mais se

adequar à atividade exercida;

XI - intensidade de GEE com base no valor agregado a razão entre a emissão total

de GEE durante determinado período, expressa em toneladas de dióxido de carbono

equivalente (tCO2),  e o valor  adicionado pelos bens produzidos ou pelos serviços

prestados naquele período, expresso em valores monetários;

XII - inventário de emissões o levantamento, em forma apropriada e contábil, das

emissões, gerais e individuais, bem como dos impactos ambientais e outros aspectos

relacionados com a mudança do clima;

XIII - Mecanismo de Desenvolvimento Limpo - MDL - o instrumento previsto no art.

12  do  Protocolo  de  Quioto,  relativo  a  ações  de  mitigação  de  emissões,  com  o

propósito de auxiliar  os  países em desenvolvimento,  não incluídos no Anexo I  do

referido  protocolo,  a  atingir  o  desenvolvimento  sustentável  e  de  contribuir  para  o

alcance  dos  objetivos  da  Convenção  do  Clima  a  serem  utilizados  pelos  países

desenvolvidos para cumprimento de suas metas;

XIV - mitigação das mudanças do clima as intervenções antrópicas que reduzam as

emissões  por  unidade  física  ou  valor  agregado  da  produção,  bem  como  as

intervenções  antrópicas  que  reduzam  as  emissões  por  fontes  ou  aumentem  as

remoções por sumidouro;

XV - mudança do clima a alteração no clima em escala global, regional ou local,
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atribuída direta ou  indiretamente à atividade humana,  que afete a composição da

atmosfera e que se soma à variabilidade climática natural observada ao longo de

períodos comparáveis;

XVI - Redução de Emissões pelo Desmatamento e Degradação Florestal - REDD -

o  mecanismo  de  acesso  a  incentivos  financeiros  ou  de  mercado  para  reduzir

emissões de GEE provenientes de desmatamento ou de degradação da vegetação

nativa;

XVII  - REDD  plus a  REDD  que  inclui  o  papel  da  conservação,  do  manejo

sustentável das florestas e do aumento dos estoques de carbono das florestas em

países em desenvolvimento;

XVIII - remoção ou sequestro de carbono o processo de aumento da concentração

de carbono em outro reservatório que não seja a atmosfera, que inclui práticas de

remoção direta de gás carbônico da atmosfera por meio de mudanças de uso da

terra, recomposição florestal, reflorestamento e práticas de agricultura que aumentem

a concentração de carbono no solo, a separação e a remoção de carbono dos gases

de  combustão,  além  da  estocagem  por  longos  períodos  em  reservatórios

subterrâneos vazios de petróleo e gás, carvão e aquíferos salinos;

XIX  -  sumidouro  o  sistema,  processo,  atividade  ou  mecanismo que  remova  da

atmosfera os GEE ou seus precursores;

XX - vulnerabilidade o grau de suscetibilidade de um sistema aos efeitos adversos

da mudança do clima, em função de sua sensibilidade e de sua incapacidade de

adaptação ou do caráter, da magnitude e da taxa de mudança e variação do clima a

que está exposto;

XXI  -  transição  energética  a  mudança  profunda  nos  padrões  de  consumo  e

produção  de  energia,  em  resposta  à  necessidade  de  modernização  do  sistema

energético  e  de  adaptação às  expectativas  econômicas  e  sociais  e  às  restrições

ambientais.

Art. 3º - São princípios da Pemc:

I  -  responsabilização  comum,  porém  diferenciada,  entre  países,  conforme

consagrado na Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima;

II - dever de todos de contribuir, em benefício das gerações presentes e futuras,



2264
____________________________________________________________________________

para  a  redução  dos  impactos  adversos  decorrentes  das  interferências  antrópicas

sobre o sistema climático;

III  -  visão sistêmica na prevenção às consequências  da mudança do clima que

considere as variáveis ambiental, social, cultural, econômica, tecnológica e de saúde

pública;

IV - desenvolvimento sustentável com vistas a enfrentar as alterações climáticas e a

promover o atendimento às necessidades comuns e particulares das populações e

comunidades  que  vivem  no  território  estadual,  buscando  conciliar  o  crescimento

econômico com a preservação do sistema climático, a erradicação da pobreza e a

redução das desigualdades sociais;

V  -  reconhecimento  e  proteção  das  diversidades  física,  biótica,  demográfica,

econômica,  social  e  cultural  das diversas regiões do  Estado,  na identificação das

vulnerabilidades à mudança do clima e na implementação de ações de mitigação e

adaptação;

VI - precaução e prevenção, visando à adoção de medidas para prever, evitar ou

minimizar  as  causas identificadas da mudança climática com origem antrópica no

território  estadual,  sobre  as  quais  haja  razoável  consenso  por  parte  dos  meios

científicos e técnicos ocupados no estudo dos fenômenos envolvidos;

VII - cooperação subnacional, nacional e internacional entre as diferentes esferas

do poder público, os setores produtivos público e privado e demais segmentos da

sociedade, voltada para a mitigação e a adaptação à mudança do clima, por meio da

viabilização  de  projetos  bilaterais,  plurilaterais  e  multilaterais  nos  âmbitos  local,

regional, nacional e internacional;

VIII - direito de acesso à informação e participação da sociedade civil nos processos

consultivos e deliberativos de tomada de decisão nos temas relativos às mudanças

climáticas;

IX  -  necessidade  de  incentivos  adicionais  para  a  valoração  do  processo  de

transição  energética  e  instalação  de  economia  de  baixo  carbono,  lastreados  na

revisão dos padrões de produção e consumo.

Art. 4º - São objetivos da Pemc:

I  -  compatibilizar  o  desenvolvimento  econômico e  social  com a  preservação do



2265
____________________________________________________________________________

sistema climático em âmbito local, regional, estadual e global;

II  -  fortalecer  e  ampliar  a  utilização  de  fontes  renováveis  de  energia  na  matriz

energética do Estado,  considerados os aspectos de qualidade ambiental  e justiça

social;

III  -  promover  a  redução  da  intensidade  de  GEE,  visando  ao  desenvolvimento

econômico sustentável e à mitigação das emissões;

IV - promover o aumento das remoções antrópicas de GEE por sumidouros;

V - definir e implantar medidas para promover a adaptação à mudança do clima,

com a participação e a colaboração dos agentes econômicos e sociais envolvidos, em

particular aqueles mais vulneráveis aos seus efeitos adversos;

VI - oferecer incentivos para a adoção de compromissos mensuráveis, reportáveis,

verificáveis  e  apropriados  de  mitigação,  aos  quais  correspondam  contrapartidas

financeiras e tecnológicas adicionais;

VII - promover e apoiar iniciativas e projetos públicos e privados que favoreçam a

obtenção  de  recursos  para  o  desenvolvimento  e  a  criação  de  metodologias  de

mitigação,  certificadas  ou  a  serem  certificadas,  que  prioritariamente  atenuem  o

crescimento da curva de emissões;

VIII - criar e promover instrumentos de mercado, econômicos, financeiros e fiscais,

e fomentar o desenvolvimento e a implantação de ações e programas relacionados

com a mitigação das mudanças climáticas ou com a adaptação aos seus esfeitos, em

especial o uso de instrumentos como o MDL, a REDD e a REDD plus;

IX  -  promover  a  competitividade  de  bens  e  serviços  ambientais  nos  mercados

interno e externo;

X - promover a pesquisa e o desenvolvimento tecnológico, bem como a divulgação

e a disseminação do uso e do intercâmbio de tecnologias e práticas ambientalmente

sustentáveis;

XI  -  promover  formas  de  transformações  produtivas  que  gerem  mudanças  de

comportamento, estimulando modificações ambientalmente positivas nos padrões de

consumo, nas atividades econômicas, no transporte e no uso do solo urbano e rural;

XII  -  assegurar  a  competitividade  do  parque  industrial  e  dos  demais  setores

produtivos do Estado, visando à transição energética e à economia de baixo carbono,
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de  acordo  com  o  princípio  das  responsabilidades  comuns,  porém  diferenciadas,

consagrado na Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima;

XIII  -  incentivar  a  valoração de  uma economia  de  baixo  carbono,  lastreada em

padrões sustentáveis de produção e consumo;

XIV - fortalecer as políticas de pagamento por serviços ambientais e integrá-las nos

programas e nas ações de mitigação e adaptação às mudanças climáticas;

XV - estimular o uso de biocombustíveis, em especial oriundos de reflorestamento

para o suprimento de carvão vegetal, visando à mitigação das emissões de GEE da

siderurgia, considerados os aspectos ambientais e sociais e em consonância com o

MDL ou mecanismos equivalentes ou substitutos.

Art. 5º - São diretrizes da Pemc:

I - a coordenação institucional com o governo federal para defender os interesses e

as  prioridades  de  Minas  Gerais  nas  negociações  multilaterais  e  bilaterais  sobre

mudança do clima;

II - os compromissos voluntários assumidos pelo Brasil na Convenção-Quadro das

Nações Unidas sobre Mudança do Clima e no Protocolo de Quioto;

III - os compromissos voluntários estabelecidos na Política Nacional sobre Mudança

do Clima, consideradas também as peculiaridades regionais;

IV - a integração das estratégias de mitigação e adaptação à mudança do clima,

nos âmbitos local, regional e estadual, com outras políticas públicas, em especial as

de meio ambiente, competitividade econômica, cooperação internacional, transporte,

energia, saúde, saneamento, indústria, agropecuária e atividades florestais;

V -  a  participação dos governos estadual  e  municipais,  bem como dos  setores

produtivos público e privado, do setor financeiro, do meio acadêmico e da sociedade

civil  organizada,  no  desenvolvimento  e  na  implantação  de  políticas,  planos,

programas, ações e compromissos voluntários relacionados com a mudança do clima

e seus efeitos adversos;

VI - o desenvolvimento de linhas de pesquisas científico-tecnológicas e a difusão de

tecnologias,  processos  e  práticas  orientados  para  a  mitigação,  a  adaptação,  a

identificação  das  vulnerabilidades  e  a  redução  das  incertezas  nas  projeções

estaduais e regionais relativas à mudança do clima;
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VII  -  a  disseminação  de  informações,  a  educação,  a  capacitação  e  a

conscientização pública sobre mudança do clima;

VIII - a promoção, a adoção, o desenvolvimento e o aprimoramento de atividades e

processos tecnológicos que resultem em reduções líquidas de emissões de GEE;

IX - a observação sistemática do clima e suas manifestações no território estadual,

a ampliação e a melhor distribuição territorial da rede de estações meteorológicas, a

instalação de radares meteorológicos e sua interligação aos sistemas de defesa civil

e a consolidação de uma base de dados climatológicos integrada;

X  -  a  definição  de  indicadores  e  de  compromissos  que  sejam  quantificáveis  e

verificáveis para a redução das emissões antrópicas por fontes e para as remoções

antrópicas por sumidouros;

XI - o estímulo à agricultura de baixo carbono.

Art.  6º  -  São  instrumentos  legais  e  institucionais  da  Pemc  as  legislações,  as

políticas,  os  planos,  os  inventários,  os  diagnósticos,  as  análises  de  impactos

econômicos  e  sociais,  os  cenários  de  emissões  e  mudança do clima,  as  normas

técnicas,  as  pesquisas  científicas  e  tecnológicas  e  os  programas  de  educação  e

conscientização realizados por instituições internacionais, nacionais e estaduais, em

especial:

I - a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima;

II - o Protocolo de Quioto ou outros mecanismos que vierem a substituí-lo;

III - as resoluções da Comissão Interministerial de Mudança Global do Clima;

IV - a Política Nacional sobre Mudança do Clima;

V  -  o  Plano  Nacional  sobre  Mudança  do  Clima  e  os  planos  setoriais

correspondentes;

VI  -  o  Plano  Estadual  sobre  Mudança  do  Clima  e  os  planos  setoriais

correspondentes;

VII - o Inventário Florestal do Estado de Minas Gerais;

VIII - o Inventário Estadual de Resíduos Sólidos Industriais e Minerários;

IX - o Perfil do Agronegócio Mineiro;

X - o Inventário de Emissões e Remoções Líquidas de GEE do Estado de Minas

Gerais;



2268
____________________________________________________________________________

XI - o Registro Público Voluntário das Emissões Anuais de Gases de Efeito Estufa

de Empreendimentos no Estado ou outros programas de declaração de emissões e

remoções de GEE;

XII  -  os  editais  de  pesquisas  sobre  mudanças  climáticas  no  Estado  de  Minas

Gerais;

XIII - as Avaliações Ambientais Estratégicas do Estado de Minas Gerais;

XIV - o Zoneamento Ecológico-Econômico do Estado de Minas Gerais;

XV - o Balanço Energético do Estado de Minas Gerais;

XVI - o Painel Mineiro de Ciência do Clima;

XVII - normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT -, conforme

especificado em regulamento;

XVIII  -  os  monitoramentos  climáticos  realizados  em  níveis  nacional,  estadual  e

municipal.

Art. 7º - Constituem fontes de financiamento e instrumentos econômicos da Pemc:

I - os mecanismos econômicos e financeiros referentes à mitigação e à adaptação

no âmbito da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima e do

Protocolo  de  Quioto,  especialmente  o  MDL,  a  REDD  e  a  REDD  plus,  além  de

mercados voluntários de crédito de carbono;

II - o Fundo Estadual sobre Mudança do Clima;

III - o Fundo Nacional sobre Mudança do Clima;

IV - o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico;

V - o Fundo de Recuperação, Proteção Ambiental e Desenvolvimento Sustentável

das Bacias Hidrográficas do Estado de Minas Gerais - Fhidro -, observada a Lei nº

15.910, de 21 de dezembro de 2005;

VI - os recursos financeiros previstos no parágrafo único deste artigo, bem como os

mecanismos preconizados pelo Mercado Brasileiro de Redução de Emissões, de que

trata o art. 9º da Lei Federal nº 12.187, de 2009;

VII - as medidas fiscais, tributárias e creditícias, nos âmbitos nacional e estadual,

tanto públicas como privadas, destinadas a estimular a mitigação e a adaptação à

mudança  do  clima,  incluindo  alíquotas  diferenciadas,  isenções,  compensações  e

incentivos;
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VIII  -  as dotações orçamentárias específicas para as ações relacionadas com a

mudança do clima;

IX  -  as  captações  realizadas  junto  a  outras  fontes  de  recursos,  conforme

regulamento.

Parágrafo  único  -  As  instituições  financeiras  públicas  estaduais  disponibilizarão

linhas  de  crédito  e  financiamento,  estabelecidas  em  lei  específica,  para  o

desenvolvimento de ações e atividades que atendam aos objetivos desta lei e que

visem  à  indução  de  condutas  em  consonância  com  os  objetivos  da  Pemc  pelos

agentes privados, no âmbito de suas ações e responsabilidades sociais.

Art.  8°  - As  políticas  públicas  e  os  programas  governamentais  observarão  os

princípios, os objetivos, as diretrizes e os instrumentos da Pemc.

Art.  9°  - Fica  criada a  Comissão Estadual  de Mudança do Clima -  Cemc  -,  de

caráter consultivo, com a finalidade de acompanhar a implantação e a execução da

Pemc e de articular as ações do Poder Executivo relacionadas com a mudança do

clima.

§ 1º - A Cemc será composta por representantes do Poder Executivo, assegurada a

participação, no mínimo, de um representante de cada uma das secretarias a que se

refere o § 2º do art. 11.

§ 2º  - A presidência da Cemc será exercida pelo Secretário  de Estado de Meio

Ambiente e Desenvolvimento Sustentável,  e a vice-presidência, pelo Secretário de

Estado de Governo.

§ 3º - A Secretaria Executiva da Cemc será exercida pelo presidente da Fundação

Estadual  do  Meio  Ambiente  - Feam  -,  que,  por  meio  da  estrutura  desse  órgão,

prestará o apoio técnico e administrativo necessário aos trabalhos da comissão.

§ 4º - Os demais membros da Cemc e seus respectivos suplentes, bem como os

suplentes  do  presidente,  do  vice-presidente  e  do  secretário  executivo,  serão

indicados na forma do regulamento.

Art. 10 - Compete à Cemc:

I  -  promover  a  consolidação  e  a  integração  das  políticas  públicas  para  o

fortalecimento das ações de mitigação e adaptação à mudança do clima;

II  -  articular-se  com  órgãos  e  entidades  públicos  e  privados,  visando  ao
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estabelecimento  de  planos,  programas  e  normas  específicas  para  o  alcance  dos

objetivos previstos nesta lei;

III  -  propor  ao  chefe  do  Poder  Executivo  a  adoção  de  políticas  setoriais  e

intersetoriais sobre mudança do clima, considerando as propostas apresentadas pelo

Copam;

IV -  sugerir  medidas para o  cumprimento de compromissos para  a  mitigação e

medidas  de  adaptação  à  mudança  do  clima,  de  forma  a  minimizar  os  custos  e

maximizar os benefícios para a economia do Estado;

V - acompanhar as ações para o atendimento das diretrizes da Pemc;

VI - divulgar as ações de combate à mudança do clima;

VII  -  acompanhar  a  elaboração  e  a  implementação  do  Plano  Estadual  sobre

Mudança do Clima, a que se refere o art. 12, e dos planos setoriais a que se refere o

art. 11;

VIII - observar e promover a sinergia e a coerência dos planos, dos programas e

das ações governamentais com os princípios, as diretrizes e os objetivos da Pemc.

Parágrafo único - A Cemc poderá solicitar  a colaboração de órgãos públicos, de

instituições  privadas,  do  Fórum  Mineiro  de  Mudanças  Climáticas  Globais  e  de

entidades da sociedade civil para o desempenho de suas atribuições.

Art.  11  -  Serão  elaborados  planos  setoriais  pelo  Poder  Executivo,  sob  a

coordenação  das  secretarias  de  Estado  a  que  se  refere  o  §  2º,  com  vistas  a

estabelecer  mecanismos  para  a  redução  da  intensidade  de  GEE  com  base  na

produção física ou no valor agregado ou para a redução das emissões de GEE.

§ 1º - Os planos setoriais a que se refere o  caput  poderão definir compromissos,

consideradas as especificidades de cada setor.

§ 2º - Serão elaborados os seguintes planos setoriais:

I  -  Plano  Setorial  de  Energia,  sob  a  coordenação  da  Secretaria  de  Estado  de

Desenvolvimento Econômico - Sede;

II - Plano Setorial de Transportes, de Passageiros e Cargas, sob a coordenação da

Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas - Setop;

III - Plano Setorial de Agricultura, Florestas e Usos do Solo, sob a coordenação da

Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento - Seapa;
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IV - Plano Setorial de Processos Industriais e Uso de Produtos, sob a coordenação

da Sede;

V  -  Plano  Setorial  de  Resíduos,  sob a  coordenação  conjunta  da  Secretaria  de

Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - Semad - e da Secretaria

de Estado de Desenvolvimento Regional e Política Urbana - Sedru.

§ 3º  - No Plano Setorial  de Processos Industriais e Uso de Produtos, a que se

refere o inciso IV do  caput,  serão consideradas as emissões antrópicas resultantes

dos  processos  produtivos  da  indústria  que  não sejam  decorrentes  da  queima de

combustíveis, provocadas pelos subsetores de produção de cimento, de cal, química,

metalúrgica,  de  alimentos  e  bebidas,  de  vidro,  de  papel  e  celulose  e  de  uso  de

solventes  e  outros  produtos,  incluídas  as  emissões  fugitivas  do  subsetor  de

distribuição de eletricidade, fabricação e uso de espumas, uso de aerossóis, uso de

solventes e agentes de limpeza e refrigeração e ar-condicionado.

§  4º  - Os  planos  setoriais  serão  discutidos  pelo  Copam,  que  poderá  elaborar

propostas de adequação ou alteração a serem encaminhadas à Secretaria Executiva

da Cemc.

Art. 12 - Decreto do Poder Executivo estabelecerá o Plano Estadual sobre Mudança

do Clima, de médio e longo prazos, considerado o período mínimo de vinte anos para

a implantação de seus projetos e o alcance de suas metas.

Parágrafo  único  -  O  Plano  Estadual  sobre  Mudança  do  Clima tem  por  objetivo

fundamentar e orientar  a implementação da Pemc por meio de ações, medidas e

compromissos para a mitigação das emissões e a adaptação aos efeitos adversos da

mudança do clima, bem como apontar as fontes de recursos financeiros para sua

implantação.

Art. 13 - O Plano Estadual sobre Mudança do Clima será formulado pela Secretaria

Executiva da Cemc, sob a coordenação da Semad, com base nos planos setoriais,

observadas as propostas do Copam, a que se refere o § 4° do art. 11, e os ajustes

sugeridos pelo Fórum Mineiro de Mudanças Climáticas Globais, a que se refere o § 3°

deste artigo.

§ 1º  -  O plano formulado nos termos do  caput, após ratificação da Cemc, será

encaminhado pela comissão ao chefe do Poder Executivo para edição do decreto de
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que trata o art. 12.

§  2º  -  A manifestação dos  movimentos  sociais,  do  setor  científico,  dos  setores

produtivos público e privado, dos órgãos de financiamento e dos demais envolvidos

no tema, com a finalidade de promover a transparência e a participação da sociedade

na elaboração, na revisão e na implementação do Plano Estadual sobre Mudança do

Clima se dará por meio do Fórum Mineiro de Mudanças Climáticas Globais.

§  3º  - A atuação  e  a  manifestação do  Fórum  Mineiro  de  Mudanças  Climáticas

Globais  durante  os  processos  de  elaboração  e  revisão  do  Plano  Estadual  sobre

Mudança do Clima terão por objetivo promover a discussão com representantes da

sociedade, emitir notas de esclarecimento à população e sugerir ajustes nas partes

ou no conjunto do plano, e poderão ocorrer nos prazos e momentos estabelecidos no

regulamento, pelo menos nas seguintes etapas:

I  - elaboração dos planos setoriais,  cada um por sua vez, pelo Poder Executivo

estadual;

II - discussão pelo Copam dos planos setoriais;

III - consolidação de propostas e elaboração do Plano Estadual sobre Mudança do

Clima pela Secretaria Executiva da Cemc;

IV  - publicação do Plano Estadual sobre Mudança do Clima por ato do Chefe do

Poder Executivo.

§ 4º - Visando à transição energética e à consolidação de uma economia de baixo

carbono,  o  Plano  Estadual  sobre  Mudança  do  Clima  incluirá  a  definição  e  a

disseminação de medidas e ações nas seguintes áreas consideradas prioritárias:

I - eficiência energética;

II - descarbonização das fontes de energia, com ênfase na produção e no consumo

de energias renováveis;

III - planejamento e adequação do setor de transportes, visando maior utilização do

transporte  coletivo  urbano e  dos modais  ferroviário  e  fluvial  para  o  transporte  de

cargas e à modernização da frota;

IV - mudança de comportamento dos setores produtivos público e privado e dos

consumidores, visando à priorização de bens de consumo de baixo carbono;

V - preservação e expansão dos sumidouros de carbono, principalmente por meio
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do controle do desmatamento, da recuperação de áreas degradadas, de práticas de

agricultura de baixo carbono, do reflorestamento e do florestamento;

VI - redução das emissões do setor agropecuário;

VII - redução das emissões dos resíduos industriais e urbanos;

VIII - redução das perdas nas cadeias produtivas, em especial nas cadeias afetas à

agropecuária;

IX - modernização tecnológica dos processos produtivos;

X -  desenvolvimento de linhas de pesquisas científico-tecnológicas e difusão de

tecnologias, processos e práticas relacionadas com a mudança do clima;

XI  -  identificação  de  fontes  de  recursos  financeiros  e  econômicos  para  sua

implantação;

XII  -  identificação,  caracterização e proteção de áreas vulneráveis às mudanças

climáticas.

Art. 14 - Para alcançar os objetivos da Pemc, o Estado adotará como compromissos

aqueles definidos nos planos setoriais.

§  1º  -  Para  os  setores  de  energia,  transportes,  processos  industriais  e  uso de

produtos, os compromissos terão por base a redução das intensidades de GEE.

§ 2º - Para o setor de resíduos, os compromissos terão por base a redução de

emissões de GEE.

§ 3º - Para o setor agrícola, os compromissos deverão ter por base a redução da

intensidade de emissões e o aumento do sequestro do carbono da atmosfera.

§ 4º - O regulamento desta lei conterá o detalhamento das ações para alcançar os

compromissos de que trata o caput.

Art. 15 - O Plano Estadual sobre Mudança do Clima e os planos setoriais conterão,

pelo menos:

I  -  o diagnóstico da situação atual  das emissões,  da mudança do clima e seus

impactos econômicos, sociais e ambientais, com foco especial no território do Estado

e nos setores abordados pelos planos setoriais;

II  -  os  cenários  de  referência,  considerando  alternativas  de  desenvolvimento,

tendências  nacionais,  internacionais  e  macroeconômicas  e  as  especificidades  de

cada setor produtivo;
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III - os compromissos de redução da intensidade de GEE, das emissões totais ou

de aumento das remoções de GEE, incluindo a revisão e a atualização periódica dos

compromissos,  tendo por  base  o  diagnóstico  e os  cenários  a  que se referem os

incisos I e II;

IV - a sugestão de programas, projetos e ações governamentais relativos a:

a)  mitigação  e  adaptação  à  mudança  do  clima  para  o  atendimento  dos

compromissos previstos;

b)  capacitação técnica  voltada  para  a  implementação e  a  operacionalização do

Pemc;

c)  conscientização  e  educação  ambiental  com  vistas  a  promover  a  transição

energética  e  o  desenvolvimento  sustentável  e  contribuir  para  a  mitigação  das

emissões;

V - identificação e proposição de mecanismos econômicos, como contrapartidas e

mecanismos adicionais para sua implantação.

Parágrafo único - O Plano Estadual sobre Mudança do Clima estabelecerá linha

programática  transversal  permanente  de  educação e  comunicação  social,  voltada

para o desenvolvimento do consumo consciente e da redução de perdas, aplicável

aos diferentes segmentos da sociedade.

Art. 16 - O Plano Estadual sobre Mudança do Clima e os planos setoriais serão

elaborados e revistos em períodos a serem definidos no regulamento.

Art.  17 - Visando a estabelecer e garantir  a base de informações necessárias à

implantação da Política e do Plano Estadual sobre Mudança do Clima, a Semad e a

Feam  estabelecerão  em  instrumento  normativo  a  periodicidade  de  atualização,

incluindo  a  divulgação  de  cronograma  com  detalhamento  das  etapas  para

cumprimento dos prazos, referente:

I  -  ao monitoramento das emissões por  fontes  de emissão, começando com as

fontes ou categorias de fontes que mais contribuem para as emissões estaduais;

II - à manutenção e revisão do Registro Público Voluntário das Emissões Anuais de

Gases de Efeito  Estufa  de  Empreendimentos  no  Estado  ou outros  programas  de

declaração de emissões e remoções de GEE, com o objetivo de estabelecer critérios

mensuráveis  e  o  transparente  acompanhamento  do  resultado  de  medidas  de



2275
____________________________________________________________________________

mitigação de emissões e remoção de GEE, bem como auxiliar os agentes privados e

públicos na definição de estratégias de mitigação;

III - ao Inventário de Emissões e Remoções Líquidas de GEE do Estado de Minas

Gerais, com emprego de metodologias comparáveis nacional e internacionalmente, e

sua divulgação pública;

IV - ao Balanço Energético do Estado de Minas Gerais pela Companhia Energética

de Minas Gerais - Cemig;

V  -  ao  Perfil  do  Agronegócio  Mineiro,  contendo  informações  detalhadas

desagregadas por região, área, cultura ou tipo de atividades;

VI - às previsões de impactos da mudança do clima sobre a economia de Minas

Gerais com análise sistemática das consequências econômicas, sociais e ambientais

no longo prazo;

VII - à Avaliação Ambiental Estratégica, com análise sistemática das consequências

ambientais de políticas, planos e programas públicos e privados, frente aos desafios

da mudança do clima;

VIII  -  ao  Zoneamento  Ecológico-Econômico  do  Estado  de  Minas  Gerais  para

disciplinar  as atividades produtivas, a utilização de recursos naturais  e o uso e a

ocupação do solo, como base para modelos locais de desenvolvimento sustentável;

IX - à quantificação do Produto Interno Bruto - PIB - do Estado de Minas Gerais,

desagregado por subsetores industriais e setores de serviços, público, de transportes,

de agricultura e de pecuária, para o cálculo da intensidade de GEE.

Parágrafo  único  -  Ato  do  Chefe  do  Poder  Executivo  estabelecerá  critérios  de

obrigatoriedade  do  registro público  das  emissões  anuais  de  GEE  de

empreendimentos no Estado  para segmentos específicos de atividade produtiva ou

de prestação de serviço no Estado.

Art. 18 - O Plano Estadual sobre Mudança do Clima será concluído em até cento e

oitenta dias após a conclusão dos planos setoriais.

Art. 19 - Os planos setoriais serão concluídos em até vinte e quatro meses após a

data de publicação desta lei.

Parágrafo único - No primeiro período dos planos setoriais, será dada ênfase aos

subsetores com maior emissão de GEE e àqueles com uso intensivo de energia.
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Art. 20 - O Estado incentivará a formulação e a implantação de ações e programas

de mitigação e adaptação às mudanças climáticas nos municípios.

Art. 21 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 27 de novembro de 2013.

Célio Moreira, presidente e relator - Duarte Bechir - Gustavo Corrêa.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.178/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Rogério Correia, o Projeto de Lei nº 2.178/2011 “dá nova

redação ao inciso V do art. 3º da Lei nº 14.937, de 12 de dezembro de 2003, que

dispõe sobre o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA - e dá

outras providências”.

Publicada  no  Diário  do  Legislativo  de  8/7/2011,  foi  a  proposição  distribuída  à

Comissão de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Em cumprimento do disposto no art. 173, § 2°, do Regimento Interno, foi anexado à

proposição o Projeto de Lei n° 3.445/2012, de autoria do Deputado Rômulo Veneroso,

que também altera o art. 3º da Lei nº 14.937, de 2003.

Cabe a esta comissão, nos termos do art. 102, III, “a”, combinado com o art. 188 do

Regimento  Interno,  analisar  os  aspectos  de  juridicidade,  constitucionalidade  e

legalidade da matéria.

Em 4/12/2012, foi apresentado requerimento solicitando fosse a proposição baixada

em diligência à Secretaria de Estado de Fazenda, a fim de que a pasta informasse a

estimativa  do  impacto  orçamentário-financeiro  decorrente  da  implementação  da

isenção do IPVA em tela.

Fundamentação

O projeto em tela pretende isentar do Imposto sobre a Propriedade de Veículos

Automotores - IPVA - a propriedade de “veículo de motorista profissional autônomo

que o utilize para transporte público de passageiros na categoria ‘aluguel’ -  táxi -,

inclusive motocicleta licenciada para o serviço de mototáxi ou motofrete, adquirido

com ou sem reserva de domínio”.

Segundo  o  autor,  sua  intenção  com  a  matéria  em  comento  é  estender  aos
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trabalhadores licenciados na atividade de motofrete - motoboys - um benefício que já

é direito dos trabalhadores de mototáxi.

A Constituição da República atribui competência aos estados e ao Distrito Federal

para instituir o IPVA, conforme se verifica no disposto no art. 155, III, desse diploma.

O Estado de Minas Gerais, por sua vez, editou a Lei nº 14.937, em 2003, definindo as

hipóteses  da  incidência  do  imposto,  o  fato  gerador  como  também  os  casos  de

isenção.

O art. 3º, V, da Lei nº 14.937, de 2003, dispõe que é isenta do IPVA a propriedade

de veículo de motorista profissional autônomo que o utilize para transporte público de

passageiros  na categoria “aluguel”  -  táxi  -,  inclusive motocicleta licenciada para o

serviço de mototáxi, adquirido com ou sem reserva de domínio.

Ressalte-se que, no exercício da competência que lhe outorgou o art. 22, XI, da

Constituição da República de 1988, a União editou a Lei nº 12.009, de 29 de julho de

2009, que “regulamenta o exercício das atividades dos profissionais em transporte de

passageiros, ‘mototaxista’, em entrega de mercadorias e em serviço comunitário de

rua, e ‘motoboy’, com o uso de motocicleta, altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro

de  1997,  para  dispor  sobre  regras  de  segurança  dos  serviços  de  transporte

remunerado de mercadorias em motocicletas e motonetas - motofrete -, estabelece

regras gerais para a regulação deste serviço e dá outras providências”. A referida lei

trata, ainda, de requisitos para o exercício da atividade de mototaxista e motoboy.

A Constituição da República, no art. 30, inciso V, estabelece, ainda, que compete

aos  municípios  organizar  e  prestar,  diretamente  ou  sob regime de concessão ou

permissão, os serviços públicos de interesse local, incluído o de transporte coletivo,

que  tem  caráter  essencial.  Portanto,  a  concessão  do  serviço  de  transporte  por

mototáxi e motofrete é atribuição municipal, embora a regulamentação da lei federal

deva ser feita no âmbito da União, por seu órgão competente: o Conselho Nacional

de Trânsito - Contran. Esse órgão, por sua vez, editou a Resolução nº 356, de 2010,

que estabelece requisitos mínimos de segurança para o transporte remunerado de

passageiros (mototáxi) e de cargas (motofrete) em motocicleta e motoneta. A citada

norma previu, em seu art. 16, que os municípios que regulamentarem a prestação

dos  serviços  em  questão  deverão  fazê-lo  em  legislação  própria,  atendendo,  no



2278
____________________________________________________________________________

mínimo, ao disposto na referida resolução.

Como  salientou  o  autor  do  projeto  em  sua  justificação,  o  Município  de  Belo

Horizonte já regulamentou a matéria através da Lei nº 10.220, de 1º de julho de 2011.

Assim,  é  louvável  a  iniciativa  do  autor  ao  pretender  estender  à  propriedade de

motocicletas licenciadas para o serviço de motofrete a isenção do imposto sobre a

propriedade de motocicletas licenciadas para o serviço de mototáxi.

Ocorre que, por se tratar de projeto de lei que concede isenção do IPVA, ele contém

vício que impede sua tramitação nesta Casa.

A Lei Complementar nº 101, de 2000, conhecida como Lei de Responsabilidade

Fiscal - LRF -, determina que a proposta de concessão ou ampliação de incentivo ou

benefício  de  natureza  tributária  da  qual  decorra  renúncia  de  receita  esteja

acompanhada da estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que

deve iniciar sua vigência e nos dois exercícios seguintes. Além disso, o proponente

deverá demonstrar  que a renúncia foi  considerada na estimativa de receita da lei

orçamentária ou que a proposta está acompanhada de medidas de compensação,

por meio do aumento de receita, proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da

base  de  cálculo,  majoração  ou  criação  de  tributo  ou  contribuição,  o  que  não  se

verifica no caso em análise.

Por isso, como a solicitação em análise restringe-se à isenção do IPVA e não há

apresentação  de  medidas  de  compensação  ou  documentação  que  demonstre  o

impacto financeiro da medida, o projeto, na forma em que foi apresentado, não pode

prosperar nesta Casa, sob pena de ofensa à LRF.

Vale  observar  que  a  Secretaria  de  Estado  de  Fazenda  -  SEF  -  se  manifestou

contrariamente à concessão da isenção prevista no projeto, por considerar que a Lei

Federal  nº  12.009,  de  29  de  julho  de  2009,  que  regulamenta  o  exercício  das

atividades de motoboy, mototaxista e de profissionais de serviço comunitário de rua,

está sendo questionada no Supremo Tribunal Federal pela ADI 4530, impetrada pela

Procuradoria Geral da República, com fundamento nos arts. 6º e 196 da Constituição.

Ademais, ao se manifestar pela rejeição do projeto, a pasta ressaltou que, como a

hipótese  é  de  isenção,  há  a  obrigação  de  se  observar  os  ditames  da  Lei  de

Responsabilidade Fiscal.
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Por fim, cabe-nos opinar, por força da Decisão Normativa da Presidência nº 12, de

2003, sobre a proposição anexa - o Projeto de Lei nº 3.445/2012. Por se tratar de

matéria análoga à principal, a ela se aplicam os mesmos argumentos acima expostos.

Conclusão

Em  face  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 2.178/2011.

Sala das Comissões, 26 de novembro de 2013.

Sebastião Costa, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Leonídio Bouças - Luiz

Henrique.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.258/2013

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

Relatório

De autoria dos deputados Rômulo Veneroso, Ivair Nogueira e Pinduca Ferreira, o

projeto  de  lei  em epígrafe  dispõe sobre  a  transferência  de  domínio  de  trecho da

Rodovia MG-050 para o Município de Betim.

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.

Preliminarmente,  a  proposição  foi  apreciada  pela  Comissão  de  Constituição  e

Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma

do Substitutivo nº 1, que apresentou.

Vem agora o projeto a este órgão colegiado a fim de receber parecer quanto ao

mérito, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, inciso XII, do Regimento

Interno.

Fundamentação

O art.  1º  do  projeto  de  lei  em  análise  trata  de  autorizar  o  Poder  Executivo  a

transferir  para  o  Município  de  Betim  o  domínio  do  trecho  da  Rodovia  MG-050

compreendido  entre  a  ponte  do  Córrego  Saraiva  e  a  divisa  com  o  Município  de

Juatuba. Já o art. 2º preceitua que, após a transferência do bem, a sua manutenção

passará a ser de responsabilidade do município. O terceiro e último artigo trata da

vigência da futura lei.
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Em sua justificação, os autores da matéria informam que a aprovação do projeto é

de extrema importância para o Município de Betim, uma vez que o trecho de rodovia

que  se  pretende  doar  já  integra  o  perímetro  urbano  da  cidade  e,  com  a  sua

transferência, o Poder Executivo Municipal poderá trabalhar com mais eficiência no

planejamento  e  implementação  de  política  governamental,  ante  a  questão  do

crescimento populacional.

Conforme esclareceu a Comissão de Constituição e Justiça, as rodovias estaduais

estão submetidas à jurisdição do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem -

DER-MG -, que é uma autarquia vinculada à Secretaria de Estado de Transportes e

Obras  Públicas  -  Setop.  O  art.  3º  da  Lei  nº  11.403,  de  1994,  que  organiza  a

instituição, enumera suas atribuições, entre as quais se destaca a competência para

“executar, direta e indiretamente, os serviços de projetos, implantação, pavimentação,

conservação,  recuperação  e  melhoramento  em  estradas  de  rodagem  sob  sua

jurisdição  ou  em  outras  rodovias  e  portos  fluviais,  mediante  convênio  com  as

entidades de direito público interessadas, assegurada a proteção ao meio ambiente,

nos  termos  da  legislação  própria”.  Por  isso,  para  que  se  efetive  a  doação  de

determinado bem imóvel  do Estado,  é imprescindível  sua desafetação,  ou seja,  a

perda de sua finalidade pública. No caso de bens de uso comum, como no projeto,

essa desafetação deve ser feita de maneira explícita, na própria lei que autorizar a

transferência do bem, para, logo em seguida, se determinar sua afetação como via

pública.  Nesse  caso,  a  natureza  jurídica  do  bem  não  será  alterada  com  a  sua

alienação, pois continuará inserido na categoria de bem de uso comum do povo.

Com o objetivo de atender a esses preceitos jurídicos, a Comissão de Constituição

e Justiça houve por bem apresentar o Substitutivo nº 1, que, oportunamente, contém

dispositivos que tratam da desafetação do trecho rodoviário, da autorização para que

o Poder Executivo possa doá-lo ao Município de Betim e de sua destinação como via

urbana. Ademais, essa peça acrescenta artigo que assegura o interesse público na

alienação, ao prever a reversão do bem 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 projeto.

Quanto ao exame de mérito propriamente dito, competência da presente comissão,
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cabe trazer à baila o Ofício nº 326/2013, do gabinete do p refeito municipal de Betim,

mediante  o  qual  o  chefe  do  Poder  Executivo  Municipal  se  manifesta  favorável  à

pretendida doação. Esclarece que o referido trecho vem sofrendo, nos últimos anos,

várias  transformações  com  características  urbanas  bem  acentuadas,  com  a

construção  de  inúmeros  imóveis  residenciais  e  comerciais  ao  longo  da  faixa  de

domínio  do  DER-MG,  abrangendo  mais  de  uma dezena de  bairros.  As  principais

melhorias na faixa, reivindicadas pela população, dizem respeito à execução de obras

e  intervenções,  tais  como  a  construção  de  vias  de  acesso,  a  implantação  de

iluminação pública,  a  instalação de parada e  abrigos de  ônibus,  de  redutores  de

velocidade,  o  incremento  da  sinalização  de  trânsito,  a  execução  de  serviços  de

drenagem pluvial e de esgotamento sanitário.

Argumenta,  ainda,  que,  com  a  transferência  de  titularidade  do  referido  trecho

rodoviário, o Poder Executivo Municipal terá a oportunidade de planejar e contemplar

os seus munícipes com ações governamentais na região, em conformidade com o

Plano Diretor do município. De resto, afirma que o bem a ser doado será utilizado, de

forma planejada, para implantação de avenida que servirá como importante corredor

de  transporte  viário,  via  de  integração  de  diversos  bairros  e  ligação  ao  centro

administrativo do município.

O  relator  entende  que  o  mencionado  trecho  de  rodovia  possui  todas  as

características necessárias para a instalação de via urbana e, por isso, torna-se de

suma  importância  que  o  município  donatário  possa  definitivamente  assumir  a

responsabilidade pela manutenção e conservação da via pública, para favorecer a

autonomia municipal e, sobretudo, para atender aos anseios dos munícipes.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.258/2013, no

1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e

Justiça.

Sala das Comissões, 27 de novembro de 2013.

Adalclever Lopes, presidente e relator - Célio Moreira - Vanderlei Miranda.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.299/2013

Comissão de Constituição e Justiça
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Relatório

Por intermédio da Mensagem nº 483/2013, o governador do Estado enviou a esta

Casa o projeto de lei em epígrafe, que tem como finalidade autorizar o Instituto de

Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais - Ipsemg - a alienar, por meio

de venda, o imóvel que especifica.

A proposição foi  publicada no  Diário do Legislativo de 3/8/2013 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Cabe a este órgão colegiado o exame preliminar  da matéria em seus aspectos

jurídico, constitucional e legal, conforme estabelecem os arts. 102, III, “a”, e 188, do

Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.299/2013 tem por escopo autorizar o Instituto de Previdência

dos Servidores do Estado de Minas Gerais - Ipsemg - a alienar, por meio de venda, o

imóvel com área de 720m², constituído pelos lotes 19 e 20 do quarteirão 12 do Bairro

Nova Suíça, situado na Rua Padre Matias, nº 42, no Município de Belo Horizonte, e

registrado sob o nº  7.167,  no Livro  nº  2 do Cartório  do 7º  Ofício de Registro  de

Imóveis da Comarca de Belo Horizonte.

De  acordo  com  o  parágrafo  único  do  art.  1º  da  proposição,  os  recursos

provenientes da alienação desse imóvel serão destinados ao atendimento dos fins

institucionais  do  Ipsemg,  observado  o  disposto  no  art.  44  da  Lei  Complementar

Federal nº 101, de 4 de maio de 2000. O projeto determina ainda, no art. 2º, que a

venda será precedida de avaliação e  licitação,  na modalidade de concorrência,  a

cargo de comissão a ser designada pelo instituto.

Inicialmente, é importante esclarecer que os bens públicos estão sujeitos a regime

jurídico  especial  e,  em  decorrência  disso,  são  prestigiados  pelas  cláusula  de

inalienabilidade, o que impede sua transferência a terceiros. Essa proteção tem por

objetivo  obstar  a  dilapidação  patrimonial  que  pode ser  levada a  efeito  por  maus

administradores públicos e salvaguardar a continuidade dos serviços prestados pelo

estado. Contudo, a administração pública pode realizar certas operações envolvendo

bens de seu patrimônio sem ferir essa cláusula, desde que obedeça aos requisitos

presentes no ordenamento jurídico.
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A alienação dos bens públicos é inferida dos arts.  100 e 101 do Código Civil  e

expressamente admitida pela Constituição Mineira e pela Lei Federal nº 8.666, de

1993, que estabelece normas gerais de licitação e contratos. É termo genérico que

designa qualquer ato que tenha o efeito de transferir o domínio de certa coisa de uma

pessoa  para  outra,  podendo  dar-se  por  venda,  troca,  doação  ou  dação  em

pagamento.

A proposição em estudo sugere a alienação, por meio de venda, de instituto de

direito privado regulado pelo Código Civil, que, quando utilizado pela administração

pública,  passa a ser  norteado por  princípios  de  direito  público.  As regras básicas

atinentes à venda de bens imóveis  pelo  Estado constam, como já  destacado,  na

Constituição do Estado e na Lei Federal nº 8.666, de 1993, cujos comandos são de

observância obrigatória para todas as entidades da Federação.

O art. 18 da nossa Carta, ao tratar da alienação de bens imóveis do Estado, exige

autorização legislativa, avaliação prévia e licitação, salvo nos casos de permuta e

doação, observada a lei.

Por  seu  turno,  a  Lei  nº  8.666,  em  seu  art.  17,  prevê,  como requisitos  para  a

alienação de bens imóveis da administração pública, a existência de interesse público

devidamente justificado, a autorização legislativa, a avaliação prévia e a licitação na

modalidade de concorrência, dispensada esta nos casos tipificados na lei.

Na análise do projeto de lei em tela, cumpre destacar inicialmente que o imóvel foi

adquirido  pelo  Ipsemg,  em  1978,  por  meio  de  desapropriação  por  convenção

amigável e destinado ao funcionamento de ambulatório médico, conforme determina

o  Decreto  nº  18.605,  de  1977,  mas,  atualmente,  não  tem  destinação  pública.

Encontra-se,  portanto,  desafetado  de  função  pública,  podendo  ser  objeto  de

alienação.

O autor  da  matéria informa,  em sua mensagem, que essa alienação tem como

finalidade a construção e a aquisição de instalações ou equipamentos necessários às

atividades  finalísticas  do  Ipsemg.  Verifica-se,  assim,  o  atendimento  ao  interesse

público, que deve nortear a transferência de domínio de patrimônio público.

Ressalte-se  que  é  de  observância  obrigatória  o  art.  44  da  Lei  Complementar

Federal nº  101,  de 2000,  que veda a aplicação da receita de capital  derivada da
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alienação de bens e direitos que integram o patrimônio público para o financiamento

de despesa corrente, salvo se destinada por lei aos regimes de previdência social,

geral e próprio dos servidores públicos. Assim, o procedimento contábil automático

será creditar os recursos provenientes da referida venda na conta de alienação de

bens, classificando-os como receita de capital.

Com relação  à  avaliação prévia,  exigência  impostergável  da  alienação  de  bem

público, foi encaminhada a esta Casa uma avaliação expedita, declarando que, de

acordo  com  a  análise  do  diagnóstico  de  mercado  apurado  e  com  levantamentos

realizados com base na identificação da realidade mercadológica da região onde o

imóvel se encontra situado, seu valor venal é de R$1.100.000,00.

Outra exigência da legislação vigente para a proposição em análise é a licitação na

modalidade de concorrência, em princípio, inafastável do processo de alienação de

bens públicos, que está devidamente prevista no art. 2º do projeto, e ficará a cargo de

comissão a ser designada pelo Ipsemg.

Diante de tais informações, não encontramos óbice à tramitação da proposição em

exame.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 4.299/2013 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 26 de novembro de 2013.

Sebastião Costa, presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Luiz Henrique - Leonídio

Bouças.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.309/2013

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do deputado Dalmo Ribeiro Silva e publicado no Diário do Legislativo de

3/8/2013, o projeto de lei em epígrafe “autoriza o Poder Executivo a doar ao Município

de Dores de Campos 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.
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Agora,  vem a proposição a este órgão colegiado a fim de receber  parecer,  nos

termos do art. 188, combinado com o art. 102, VII, “d”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei em análise tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao

Município de Dores de Campos imóvel com área de 720m², situado na Rua Francisco

Lopes, nº 40, nesse município, e registrado no Livro 3-C, no Cartório de Registro de

Imóveis da Comarca de Prados. Explana o deputado proponente da matéria que o

projeto  tem  o  objetivo  de  formalizar  doação  de  terreno  com  as  respectivas

benfeitorias, com finalidade de instalar creche municipal, em virtude de demanda da

localidade por tal serviço.

Assim,  o  parágrafo  único  do  art.  1º  do  projeto  determina  que  o  imóvel  será

destinado a creche para atendimento de crianças de zero a três anos de idade. Já o

art. 2º prevê a reversão do imóvel ao patrimônio do Estado se, no decurso do prazo

de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe tiver sido

dada a destinação prevista.

É  importante  ressaltar  que  o  art.  18  da  Constituição  Mineira  estabelece  a

necessidade de autorização legislativa para a alienação de imóveis públicos. Deve-se

ainda observar as disposições do art. 17 da Lei Federal nº 8.666, de 1993, e do § 2º

do art. 105 da Lei Federal nº 4.320, de 1964.

Destaque-se que o Poder Executivo, por meio da Nota Técnica 780, de 27/8/2013,

manifestou-se favoravelmente à mudança de titularidade do imóvel em comento.

Em sua análise sobre a matéria, a Comissão de Constituição e Justiça apresentou a

Emenda nº 1, que dá nova redação ao art. 1º da proposição, com a finalidade de

adequá-lo aos preceitos de técnica legislativa e completar os dados de registro do

imóvel (registro sob o nº 723, a fls. 82 do já citado livro).

Considerando  o  parecer  favorável  da  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  e  o

aperfeiçoamento trazido pela Emenda nº 1, o atendimento às disposições legais, a

manifestação positiva  do Poder  Executivo  e,  ainda,  a inexistência de repercussão

negativa ao orçamento do Estado derivada da doação do imóvel, é adequado opinar

por sua aprovação.
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Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.309/2013, no 1º

turno, com a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 27 de novembro de 2013.

Zé Maia, presidente - Jayro Lessa, relator - Lafayette de Andrada - Sebastião Costa.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.331/2013

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 Extrema o imóvel que especifica.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.

Agora, vem a proposição a este órgão colegiado a fim de receber parecer quanto à

possível  repercussão  financeira  que  poderá  originar,  conforme  dispõe  o  art.  188,

combinado com o art. 102, VII, “d”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei sob comento tem como finalidade autorizar o Poder Executivo a

doar  ao  Município  de  Extrema o  imóvel  com  área  de  616m²,  localizado  na  Rua

Coronel Antônio Cardoso Pinto, nesse município, e registrado sob o nº 41, a fls. 15 do

Livro nº 3, do Cartório de Registro Geral de Imóveis da Comarca de Extrema.

É importante observar que a proposição determina, no parágrafo único do art. 1º,

que o imóvel será destinado a sediar o Conservatório de Música e Centro das Artes

de Extrema; e, no art. 2º, que o bem 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.

Cabe esclarecer que a autorização legislativa para a transferência de domínio de

imóveis  do patrimônio 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
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autorização.

Assim  sendo,  o  projeto  atende  aos  preceitos  legais  que  versam  sobre  a

transferência de domínio de bens públicos, não acarreta despesas para o erário e não

tem repercussão na lei orçamentária.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.3318/2013, no

1º turno, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 27 de novembro de 2013.

Zé Maia, presidente - Jayro Lessa, relator - Lafayette de Andrada - Sebastião Costa.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.387/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

Por intermédio da Mensagem nº 499/2013, o governador do Estado enviou a esta

Casa o projeto de lei em epígrafe, que tem como finalidade autorizar o Instituto de

Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais - Ipsemg - a alienar o imóvel

que especifica.

A proposição foi publicada no  Diário do Legislativo de 23/8/2013 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Cabe a este órgão colegiado o exame preliminar  da matéria em seus aspectos

jurídico, constitucional e legal, conforme estabelecem os arts. 102, III, “a”, e 188 do

Regimento Interno.

Fundamentação

Trata o Projeto de Lei nº 4.387/2013 de autorizar o Instituto de Previdência dos

Servidores do Estado de Minas Gerais - Ipsemg - a alienar o imóvel com área de

1.352m², constituído pelo lote 25-A e parte dos lotes 26-A e 27 do quarteirão 4-C da

8ª Seção Suburbana, localizado na Av. do Contorno, 3.129, no Bairro Santa Efigênia,

em Belo Horizonte, e registrado sob o nº 29.607, às fls. 129 a 131 do Livro 382, no

Cartório do 2º Ofício de Registros de Imóveis da Comarca de Belo Horizonte.

De  acordo  com  o  parágrafo  único  do  art.  1º  da  proposição,  os  recursos

provenientes  da  alienação  desse  imóvel  serão  destinados  a  investimentos  na

construção e aquisição de instalações ou equipamentos necessários às atividades
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finalísticas do Ipsemg.

Inicialmente, é importante esclarecer que os bens públicos estão sujeitos a regime

jurídico  especial  e,  em  decorrência  disso,  são  prestigiados  pela  cláusula  de

inalienabilidade, o que impede sua transferência a terceiros. Essa proteção tem por

objetivo  obstar  a  dilapidação  patrimonial  que  pode ser  levada a  efeito  por  maus

administradores públicos e salvaguardar a continuidade dos serviços prestados pelo

Estado. Contudo, a administração pública pode realizar certas operações envolvendo

bens de seu patrimônio sem ferir essa cláusula, desde que obedeça aos requisitos

presentes no ordenamento jurídico.

A alienação de bens públicos é  referida  nos arts.  100 e 101 do Código  Civil  e

expressamente admitida pela Constituição Mineira e pela Lei Federal nº 8.666, de

1993,  que  estabelece  normas  gerais  de  licitação  e  contratos.  Genericamente,

alienação designa qualquer ato que tenha o efeito de transferir o domínio de certa

coisa de uma pessoa para outra, podendo dar-se por venda, troca, doação ou dação

em pagamento.

É importante deixar claro que a autorização contida no projeto de lei em análise se

refere à alienação por meio de venda, uma vez que o citado parágrafo único do art. 1º

determina que os recursos auferidos serão destinados a investimentos.

Instituto de direito privado, a venda é regulada pelo Código Civil e pode ser utilizada

pela administração pública, caso em que a transferência de domínio será norteada

por princípios de direito público. As regras básicas atinentes à venda de bens imóveis

pelo Estado constam, como já destacado, na Constituição do Estado e na Lei Federal

nº 8.666, de 1993,  cujos comandos são de observância obrigatória para todas as

entidades da Federação.

O art. 18 da nossa Carta, ao tratar da alienação de bens imóveis do Estado, exige

autorização legislativa, avaliação prévia e licitação, salvo nos casos de permuta e

doação, observada a lei.

Por  seu  turno,  a  Lei  nº  8.666,  em  seu  art.  17,  prevê,  como requisitos  para  a

alienação de bens imóveis da administração pública, a existência de interesse público

devidamente justificado, a autorização legislativa, a avaliação prévia e a licitação na

modalidade de concorrência, dispensada esta nos casos tipificados na lei.
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Na análise da proposição de lei em tela, cumpre destacar inicialmente que o imóvel

foi adquirido de particulares pelo Ipsemg em 1985. O autor da matéria informa, em

sua mensagem, que os custos das adaptações para atendimento às exigências legais

para  a  adequação  do  imóvel  às  atuais  necessidades  de  uso  indicaram  a

impossibilidade  de  seu  aproveitamento  para  a  instalação  de  outra  unidade  do

Instituto.

Cabe  ressaltar  ser  de  observância  obrigatória  o  art.  44  da  Lei  Complementar

Federal nº  101,  de 2000,  que veda a aplicação da receita de capital  derivada da

alienação de bens e direitos que integram o patrimônio público para o financiamento

de despesa corrente, salvo se destinada por lei aos regimes de previdência social,

geral  e  próprio  dos  servidores  públicos.  Assim,  é  necessária  a  menção  desse

dispositivo, para deixar inequívoco o procedimento contábil  de creditar os recursos

provenientes da referida venda na conta de alienação de bens, classificando-os como

receita de capital.

Com relação  à  avaliação prévia,  exigência  impostergável  da  alienação  de  bem

público, foi encaminhada a esta Casa uma avaliação expedita, declarando que, de

acordo  com  a  análise  do  diagnóstico  de  mercado  apurado  e  com  levantamentos

realizados com base na identificação da realidade mercadológica da região onde o

imóvel se encontra situado, seu valor venal é de R$3.700.000,00.

Outra exigência da legislação vigente para a proposição em análise é a licitação na

modalidade de concorrência, em princípio, inafastável do processo de alienação de

bens  públicos.  Consideramos  também  necessária  a  inclusão  de  dispositivo,

determinando que a venda seja precedida de avaliação e licitação, na modalidade de

concorrência, processo que deverá ficar a cargo de comissão a ser designada pelo

Ipsemg.

Em decorrência dessa análise, apresentamos, ao final deste parecer, o Substitutivo

nº  1,  que  faz  as  alterações  consideradas  necessárias  e  a  correção  dos  dados

cadastrais do imóvel, de acordo com seu registro.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 4.387/2013 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.
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SUBSTITUTIVO Nº 1

Autoriza o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais -

Ipsemg - a alienar, por meio de venda, o imóvel que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais -

Ipsemg - autorizado a alienar, por meio de venda, o imóvel com área aproximada de

1.476m², constituído pelo lote 25-A e parte dos lotes 26-A e 27 do quarteirão 4-C da

8ª  Seção Suburbana,  localizado  na  Avenida  do  Contorno,  nº  3.219,  Bairro  Santa

Efigênia, Município de Belo Horizonte, registrado sob o nº 29.607 do Livro nº 2, no

Cartório do 2º Ofício de Registros de Imóveis da Comarca de Belo Horizonte.

Parágrafo único - Os recursos provenientes da alienação do imóvel relacionado no

caput serão destinados a investimentos na construção e aquisição de instalações ou

equipamentos necessários às atividades finalísticas do Ipsemg, observado o disposto

no art. 44 da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000.

Art. 2º - A venda de que trata esta lei será precedida de avaliação e licitação, na

modalidade de concorrência, a cargo de comissão a ser designada pelo Ipsemg.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 26 de novembro de 2013.

Sebastião Costa, presidente e relator - Luiz Henrique - Leonídio Bouças - Dalmo

Ribeiro Silva.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.435/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do deputado Leonardo Moreira, o Projeto de Lei nº 4.435/2013 pretende

obrigar as operadoras de telefonia móvel com atuação no Estado a enviar mensagens

de texto de utilidade pública, sem ônus para o poder público e para os usuários, nos

casos de situação de emergência ou estado de calamidade pública.

Publicado no  Diário  do Legislativo de 30/8/2013,  foi  o  projeto distribuído a esta

Comissão  para  receber  parecer  sobre  sua  juridicidade,  constitucionalidade  e

legalidade, nos termos do disposto no art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”, do

Regimento Interno.
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Fundamentação

A proposição em análise objetiva obrigar as operadoras de telefonia móvel com

atuação no Estado a enviar mensagens de texto de utilidade pública sem ônus para o

poder público e para os usuários, nos casos de situação de emergência ou estado de

calamidade pública.

Tais  mensagens  terão  seus  textos  elaborados  em  atendimento  a  pedido  e  sob

orientações emanadas da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil de Minas Gerais -

Cedec-MG - ou, quando for o caso, de autoridade pública de Defesa Civil municipal.

Em sua justificação, o deputado assevera que o Estado possui algumas regiões

que,  rotineiramente,  sofrem  com intempéries,  que,  além  de  prejuízos  financeiros,

acarretam vitimação de cidadãos mineiros. Portanto, a utilização de mensagens de

texto aos usuários de telefonia móvel poderia ser um eficiente canal preventivo e de

orientação para o caso de desastres naturais.

Feitas essas considerações, observa-se a evidente preocupação do parlamentar de

criar  mecanismos aptos a  maximizar  a  segurança da população em situações  de

desastres  naturais,  muito  embora,  como se  verá  adiante,  a  proposição  encontre

limitações para o seu prosseguimento nesta Casa.

Ocorre que a Constituição de 1988 atribuiu privativamente à União a iniciativa para

legislar sobre telecomunicações, outorgando-lhe, por conseguinte, a titularidade dos

respectivos  serviços,  passíveis  de  exploração  direta  ou  mediante  concessão,

permissão ou autorização, conforme se extrai do art. 21, XI e do art. 22, IV, ambos da

Constituição Federal.

Ao  centralizar  a  competência  legislativa  e  a  regulamentação  dos  serviços  de

telecomunicações no âmbito exclusivo da União, denota-se que houve o interesse em

não  se  fragmentar  a  disciplina  sobre  tais  serviços,  já  que  eventual  ingerência

legislativa por parte dos estados nesse contexto acabaria por dificultar a atuação das

empresas operadoras, diante da criação de um sistema difuso de normas.

Nesse aspecto,  muito embora a proposição em análise não esteja disciplinando

diretamente o sistema de telecomunicações, observa-se que ela trará reflexos para

as operadoras de telefonia, na medida em que estas passarão a ter a obrigação de

estruturar o sistema de envio de informações para seus usuários diante da ocorrência
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de desastres naturais.

Com  efeito,  é  indiscutível  que  a  medida  proposta  pelo  deputado  acarretará  a

ampliação das obrigações já existentes nos contratos de concessão firmados entre a

União e  as  concessionárias  de  telefonia  móvel,  o  que certamente  trará  para  tais

empresas considerável ônus financeiro.

Sobre esse ponto, o Supremo Tribunal Federal já possui entendimento consolidado

de  que  é  inconstitucional  lei  estadual  que  crie  obrigações  para  empresas

exploradoras de serviços de telecomunicações, sendo oportuno transcrever decisão

em Ação Direta de Inconstitucionalidade, cujo objeto foi uma Lei do Estado de Minas

Gerais.

“Ação Direta de Inconstitucionalidade. Artigos 1º e 2ª da Lei 18.403/2009, do Estado

de Minas Gerais. Obrigação de o fornecedor informar, no instrumento de cobrança

enviado ao consumidor, a quitação de débitos anteriores. Competência privativa da

União para legislar sobre telecomunicações. Ofensa aos artigos 21, XI, 22, IV, e 175,

parágrafo único, I  e II,  todos da Constituição Federal.  Liminar Deferida. I  -  Norma

estadual  que  imponha  obrigações  e  sanções  para  empresas,  dentre  as  quais  as

prestadoras  de  serviços  de  telecomunicações,  não  previstas  nos  contratos

previamente  firmados  com  a  União,  a  qual  detém  a  competência  privativa  para

legislar em tais casos, viola, à primeira vista, o Texto Constitucional, conforme pacífica

jurisprudência  deste  Tribunal.  II  -  Medida  cautelar  deferida  para  suspender,  até  o

julgamento  final  desta  ação,  a  aplicação  dos  artigos  1º  e  2º  da  Lei  18.403,  de

28/9/2009,  do  Estado  de  Minas  Gerais,  tão  somente  em  relação  às  empresas

prestadoras  de  serviços  de  telecomunicações  delegados  pela  União.”.  ADI  4533

MC/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJ 1º/2/2012.

Com efeito, o Estado não possui competência legislativa para impor obrigações às

empresas concessionárias de serviços públicos federais. Isso porque, nos termos do

art.  175,  parágrafo único,  incisos II  e IV,  da Constituição Federal,  é  de cada ente

federativo titular do respectivo serviço público a competência para regulamentar os

direitos dos usuários e as obrigações das concessionárias relacionadas à forma de

manutenção adequada da sua prestação.

Sendo assim, sob pena de usurpar a competência legislativa da União, não pode o
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legislador estadual  instituir  direitos  dos usuários e obrigações dos concessionários

pertinentes a serviços públicos cuja titularidade foi definida pelo Texto Constitucional

como pertencente a outro ente federado, entre os quais, por exemplo, os serviços de

telecomunicações, energia elétrica e saneamento básico.

Além  disso,  a  Constituição  Federal  de  1988  consagrou  como  princípio  a  ser

devidamente respeitado e resguardado pelo Estado o da livre iniciativa (art. 170). Isso

significa que o legislador não está livre para estabelecer toda e qualquer restrição à

atividade  econômica  com  a  finalidade  de  proteger  o  cidadão,  devendo  também

resguardar o valor jurídico-constitucional da livre iniciativa.

Com efeito, a Lei Federal nº 9.472, de 1997, dispõe em seu artigo 93, II, que, no

contrato de concessão dos serviços de telefonia, haverá a definição do “modo, forma

e condições da prestação dos serviços”, sendo indiscutível a impossibilidade de o

Estado interferir nessa relação, posto que em tal contrato são partes apenas a União

e a pessoa jurídica prestadora dos serviços de telecomunicações, não havendo como

o Estado criar regras ou condições nesse contexto.

Nessa linha, por ter sido reservada à União a iniciativa de legislar sobre os serviços

de telecomunicações, observa-se que não cabe ao Estado de Minas Gerais legislar

sobre tal matéria, ainda que sob o argumento da defesa dos direitos dos cidadãos.

Diante dos argumentos expendidos, não vislumbramos a perspectiva de tramitação

do projeto nesta Casa, a despeito de seu mais alto alcance quanto à proteção aos

interesses dos consumidores.

Conclusão

Em  face  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 4.435/2013.

Sala das Comissões, 28 de novembro de 2013.

Sebastião  Costa,  presidente  e  relator  -  Dalmo  Ribeiro  Silva  -  André  Quintão  -

Antônio Carlos Arantes.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.648/2013

(Nova redação, nos termos do art. 138, § 1º, do Regimento Interno)

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
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De autoria do governador do Estado, o projeto de lei em tela altera a Lei nº 14.171,

de 15 de janeiro de 2002, a Lei Delegada nº 180, de 20 de janeiro de 2011, e a Lei

Delegada nº 175, de 26 de janeiro de 2007, e dá outras providências.

A proposição foi distribuída à Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por

sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do Substitutivo nº 1, que

apresentou, e à Comissão de Administração Pública, que opinou por sua aprovação

na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela comissão anterior.

Agora,  vem  a  matéria  a  esta  comissão  para  ser  analisada  nos  lindes  de  sua

competência, conforme o art. 102, inciso VII, alínea “d”, do Regimento Interno.

Durante  a  discussão  do  parecer,  em  reunião  realizada  no  dia  28/11/2013,  foi

acatada  sugestão  de  emenda  do  deputado  Sebastião  Costa,  dando  ensejo  à

apresentação  de  nova  redação  do  parecer,  nos  termos  do  §  1º  do  art.  138  do

Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto em pauta tem por objetivo ampliar a área de abrangência do Instituto de

Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais - Idene. Para tanto, propõe

alterar a Lei nº 14.171, de 2002, que cria o instituto; a Lei Delegada nº 180, de 2011,

que dispõe sobre a estrutura orgânica da administração pública do Poder Executivo; e

a  Lei  Delegada  nº  175,  de  2007,  que  dispõe  sobre  o  Grupo  de  Direção  e

Assessoramento  do  Quadro  Geral  de  Cargos  de  Provimento  em  Comissão  e  as

funções gratificadas da administração autárquica e fundacional do Poder Executivo.

A Comissão de Constituição e Justiça não encontrou óbice à tramitação da matéria.

No entanto, a fim de adequar a proposição aos preceitos de técnica legislativa e com

o propósito de promover modificações necessárias em função dos Projetos de Lei nºs

4.440/2013 e 4.443/2013, que tramitam nesta Casa, apresentou o Substitutivo nº 1.

Por seu lado, a Comissão de Administração Pública, em análise de mérito, opinou

no  sentido  de  que  o  projeto  busca  reduzir  disparidades  econômicas  e  sociais

existentes  no  Estado.  A partir  das  informações  constantes  na  nota  técnica  que

acompanha a matéria, essa comissão destacou que o último levantamento do Índice

de Desenvolvimento Humano Municipal - IDH-M -, em 2000, atestou que as “únicas

Regiões de Planejamento cuja média de seus municípios no IDH-M foi menor que a
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média de todo o Estado (0,719) foram Rio Doce (0,685), Norte de Minas (0,649) e

Jequitinhonha/Mucuri (0,639)”. No que tange à reestruturação do Idene, afirmou que a

criação de um cargo de diretor, no Quadro de Cargos em Comissão da Administração

Superior do Idene, contribui para tornar o órgão mais eficiente na coordenação de

políticas públicas de diversas ordens.

De  acordo  com  a  Lei  nº  14.171,  de  2002,  integram  atualmente  a  área  de

abrangência do Idene 208 municípios das Mesorregiões Norte de Minas e Mucuri, das

Bacias  Hidrográficas dos  Rios  Jequitinhonha e  São Mateus  e  da  Microrregião  de

Curvelo. Ainda de acordo com a lei, os municípios integrantes das citadas regiões são

definidos com base em mapa elaborado pelo Instituto de Geociências Aplicado - IGA

-, órgão vinculado à Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia.

No  âmbito  de  competência  desta  comissão,  qual  seja  analisar  a  repercussão

financeira  das  proposições,  ressaltamos  que,  se  aprovado,  o  projeto  de  lei  em

comento acarretará aumento de despesa com pessoal com a criação do cargo de

diretor  na  estrutura  da  autarquia.  Nesse  aspecto,  é  importante  observar  a

preservação  do  equilíbrio  fiscal,  mantendo-se  a  estrita  obediência  aos  limites

previstos na Lei Complementar Federal nº 101, de 2000 (Lei de Responsabilidade

Fiscal - LRF). Seu art. 17 determina que os atos que criarem ou aumentarem despesa

de  caráter  continuado,  como  é  o  caso  das  despesas  de  pessoal,  deverão  ser

instruídos com a estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que

devam entrar em vigor e nos dois subsequentes e demonstrar a origem dos recursos

para seu custeio.

Nesse mister, de acordo com Ofício nº 744, de 8/11/2013, enviado pela Secretaria

de Estado de Planejamento e Gestão, a criação do referido cargo gerará um impacto

financeiro  anual  de  R$128.090,67.  O  mesmo  ofício  ressalta  que  o  aumento  de

despesas a ser gerado pela proposição não afetará as metas de resultados fiscais do

Estado e que existe compatibilidade com os limites determinados pela LRF.

Vale destacar que a Lei Orçamentária para 2013 fixa, no Quadro de Detalhamento

da Despesa -  QDD -  do  Idene,  despesas  no montante  de  R$111.159.638,00.  Os

projetos previstos para receber dotação orçamentária são: implantação de unidades

produtivas, construção de cisternas de placas para captação de águas de chuvas,
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aquisição e distribuição de leite pasteurizado, alfabetização de jovens e adultos, apoio

ao agricultor  familiar,  qualificação profissional  e  inserção no mercado de trabalho,

infraestrutura  de  apoio  tecnológico,  centro  integrado  de  convivência  com  a  seca,

implantação  da  responsabilidade  social  para  as  empresas  da  região,  ações

emergenciais de convivência com a seca e incentivo a cadeias produtivas regionais.

Objetivando uma melhor organização no rol de municípios que serão atendidos pelo

Idene, apresentamos, ao final de nosso parecer, duas emendas ao Substitutivo nº 1. A

Emenda  nº  1  inclui  os  municípios  da  microrregião  de  Mantena  na  área  de

abrangência do Idene, uma vez que, atualmente, esses municípios já fazem parte do

Idene como integrantes da Bacia Hidrográfica do Rio São Mateus. A Emenda nº 2

suprime  o  inciso  IV  do  art.  2º,  uma vez que,  com  a  inclusão dos  municípios  da

Mesorregião do Jequitinhonha e dos abrangidos pela área da Superintendência de

Desenvolvimento do Nordeste - Sudene -, os municípios da Bacia Hidrográfica do Rio

Jequitinhonha já estarão integrados.

Por  fim,  salientamos  que foi  encaminhado a  esta  Casa ofício  da  Secretaria  de

Estado de Planejamento e Gestão solicitando alteração do Substitutivo nº 1, da CCJ,

com o propósito de incluir na estrutura orgânica do Idene a Diretoria de Captação,

Qualificação e Inclusão Regional, que havia sido anteriormente suprimida. Por essa

razão, apresentamos a Emenda nº 3, alterando o art. 7º, o inciso II do art. 10º e o

quantitativo relativo ao cargo de diretor no item V.5.1 do Anexo V da Lei nº 175, de

2007.

Assim,  estamos  acolhendo  parcialmente  a  proposta  de  emenda  do  governador,

anteriormente incorporada ao texto do substitutivo da CCJ, que solicitava a extinção

de  dois  cargos  de  provimento  em  comissão  de  Diretor  do  Idene,  para  extinguir

apenas  um,  de  forma  a  compatibilizar  o  quantitativo  do  quadro  de  cargos  de

provimento em comissão da aludida autarquia com o número de diretorias de sua

estrutura orgânica.

Com o objetivo de adequar a denominação da Secretaria de Estado de Integração

do Norte e Nordeste de Minas Gerais - Seinne - aos fins a que o órgão se destina, o

deputado Sebastião  Costa  apresentou  sugestão  de  emenda,  incorporada  ao  final

deste parecer como Emenda nº 4, alterando a denominação do referido órgão para



2297
____________________________________________________________________________

Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Integração do Norte e Nordeste de Minas

Gerais - Sedinor.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.648/2013, em

1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e

Justiça, com as Emendas nos 1 a 4, a seguir redigidas.

EMENDA Nº 1

Acrescente-se, no inciso II do art. 2º da Lei nº 14.171, de 2002, a que se refere o

art.  1º  do  Substitutivo  nº  1,  a  palavra  "Mantena"  após  a  expressão  "Governador

Valadares".

EMENDA Nº 2

Suprima-se o inciso IV do art. 2º da Lei nº 14.171, de 2002, a que se refere o art. 1º

do Substitutivo nº 1, renumerando-se os demais.

EMENDA Nº 3

Dê-se ao art. 7º e ao inciso II do art. 10 do Substitutivo nº 1 a seguinte redação e

altere-se de 6 para 7, no item V.5.1 do Anexo V da Lei nº 175, de 2007, a que se

refere o Anexo do substitutivo, o quantitativo relativo ao cargo de Diretor:

“Art.  7º  -  O  art.  149 da Lei  Delegada nº  180,  de  2011,  passa a  vigorar  com a

seguinte redação:

“Art. 149 - O Idene tem a seguinte estrutura orgânica básica:

I - Conselho de Administração;

II - Direção Superior: Diretor-Geral;

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 Captação, Qualificação e Inclusão Regional;

g) Diretoria de Coordenação de Programas e Projetos;

h) Diretoria Regional do Norte de Minas;
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i) Diretoria Regional do Vale do Jequitinhonha;

j) Diretoria Regional do Vale do Mucuri; e

k) 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. 10º - (…)

II - um cargo de Diretor.”.

EMENDA Nº 4

Substituam-se,  no  Substitutivo  nº  1,  a  expressão  “Secretaria  de  Estado  de

Integração  do  Norte  e  Nordeste  de  Minas  Gerais”  por  “Secretaria  de  Estado  de

Desenvolvimento  e  Integração  do  Norte  e  Nordeste  de  Minas  Gerais”  e  a  sigla

“Seinne” por "Sedinor”.

Sala das Comissões, 28 de novembro de 2013.

Zé Maia, presidente e relator - Gustavo Corrêa - João Leite - Sebastião Costa -

Rogério Correia.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE

- O Sr. Presidente despachou, em 27/11/2013, a seguinte comunicação:

Do deputado Sávio  Souza Cruz em notifica  o falecimento  de  Gênesis  Meireles,

ocorrido em 21/11/2013, nesta capital. (- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 30 DE NOVEMBRO DE 2013

ATAS

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA EM 28/11/2013

Presidência do Deputado Ivair Nogueira

Sumário: Comparecimento - Abertura - Falta de Quórum.

Comparecimento

- Comparecem os deputados e as deputadas:

Ivair  Nogueira  -  Ana Maria  Resende -  André  Quintão  -  Arlen  Santiago -  Dalmo

Ribeiro Silva - Duarte Bechir - Durval Ângelo - Fabiano Tolentino - Fábio Cherem -

Hélio Gomes - João Leite - Luiz Humberto Carneiro - Maria Tereza Lara - Neilando

Pimenta - Paulo Lamac - Rogério Correia - Sebastião Costa - Tony Carlos - Vanderlei

Miranda.

Abertura

O presidente (deputado Ivair Nogueira) - Às 14 horas, a lista de comparecimento

não  registra  a  existência  de  número  regimental.  A presidência  deixa  de  abrir  a

reunião,  por  falta  de  quórum,  e  convoca  as  deputadas  e  os  deputados  para  as

especiais de logo mais, às 19h30min, e de amanhã, dia 29, às 20 horas, nos termos

dos editais de convocação.

ATA DA 65ª REUNIÃO ESPECIAL DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 25/11/2013

Presidência dos Deputados Dinis Pinheiro e Ivair Nogueira

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Destinação da Reunião - Composição

da  Mesa  -  Registro  de  Presença  -  Execução  do  Hino  Nacional  -  Palavras  do

Deputado André Quintão -  Entrega de Placa -  Palavras do Sr.  Carlos Augusto de

Araújo Cateb - Palavras do Presidente - Palavras da Sra. Cláudia Eunice Rodrigues -

Exibição de Vídeo - Apresentação Musical - Encerramento - Ordem do dia.

Comparecimento

- Comparecem os deputados e a deputada:
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Dinis Pinheiro - Ivair Nogueira - André Quintão - Duarte Bechir - João Vítor Xavier -

Lafayette de Andrada - Liza Prado - Rogério Correia - Tiago Ulisses.

Abertura

O presidente (deputado Dinis Pinheiro) - Às 20h10min, 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 a Associação Profissionalizante

do Menor - Assprom.

Composição da Mesa

O locutor - Convidamos a tomar assento à Mesa  o Exmo. Sr.  Carlos Augusto de

Araújo Cateb, presidente da Associação Profissionalizante do Menor - Assprom; a

Exma.  Sra.  Cláudia  Eunice  Rodrigues,  juíza  do  Trabalho  da  4ª  Vara  de  Betim,

representando os ex-aprendizes da Assprom; os Exmos. Srs. desembargador Tarcísio

José Martins Costa, representando a Associação dos Magistrados Mineiros - Amagis;

e deputado Ivair Nogueira, 1º-vice-presidente da Assembleia Legislativa; a Exma. Sra.

deputada  Liza  Prado,  presidente  da  Comissão  da  Pessoa  com  Deficiência,

representando a bancada feminina desta Casa; o Exmo. Sr. deputado Duarte Bechir,

presidente da Comissão de Educação; a jovem Sabrina Souza, aprendiz da Assprom;

e o Exmo. Sr.  deputado André Quintão, coautor do requerimento que deu origem a

esta homenagem.

Registro de Presença

O locutor - Registramos a presença do Exmo. Sr. José Eustáquio de Brito, vice-

presidente da Assprom, das Exmas. Sras. Vera Míriam da Cunha Batista de Oliveira,

diretora técnica; Cristiane Abate, superintendente administrativo-financeiro; Rosânia

Alves Teles, superintendente de educação para o trabalho; Ana Ivanete, procuradora

de justiça; e Regina Mendes, vice-presidente do Conselho Municipal dos Direitos da

Criança e do Adolescente de Belo Horizonte; e do Exmo. Sr. Edgar Pena Amorim,
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desembargador e associado da Assprom.

Foram-nos enviadas mensagens dos Exmos. Srs. Antonio Anastasia, governador do

Estado;  Aécio  Neves,  senador;  Marcos Montes,  deputado federal;  e  Carlos  André

Mariani Bittencourt, procurador-geral de justiça; por meio das quais Suas Excelências

cumprimentam o deputado Dinis Pinheiro, presidente da Assembleia Legislativa, e o

deputado André Quintão, pela propositura da homenagem, parabenizam a Assprom e

justificam  a  ausência  em  razão  de  compromissos  previamente  agendados  que

conflitam com esse horário.

Execução do Hino Nacional

O locutor - Convidamos os presentes a cantar o Hino Nacional, acompanhando a

gravação da Assprom.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.

Palavras do Deputado André Quintão

Boa noite a todas e a todos os presentes. Cumprimento o querido amigo deputado

Dinis Pinheiro, Exmo. Sr. presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais,  com quem tive a honra de prestar esta homenagem à Assprom, além de

várias  outras  iniciativas  que  temos  encaminhado  em  conjunto  nesta  Casa;  o  Dr.

Carlos  Augusto  de  Araújo  Cateb,  nosso  querido  presidente  da  Associação

Profissionalizante do Menor - Assprom -,  é uma honra também poder prestar esta

singela homenagem; a Dra. Cláudia Eunice, juíza do Trabalho da 4ª Vara de Betim,

que representa aqui todas aquelas e aqueles que tiveram a passagem tão luminosa

pela Assprom; o Dr. Tarcísio José Martins Costa, uma pessoa a quem respeito muito e

com quem tive a oportunidade de conviver um bom período quando era secretário de

Desenvolvimento Social em Belo Horizonte, esse competente e atuante juiz da Vara

da Infância e da Adolescência; os nossos deputados Ivair Nogueira, vice-presidente

da  Assembleia  e  Duarte  Bechir,  que  preside  a  Comissão  de  Educação;  a  nossa

querida  deputada  Liza  Prado,  que  representa  a  nossa  bancada  feminina;  e  a

adolescente  Sabrina  Souza.  Na pessoa do  Arlan,  um jovem  trabalhador  que  nos

auxilia lá no gabinete, cumprimento todos os jovens trabalhadores da Assprom, que

estão aqui, dignamente, na Assembleia Legislativa, auxiliando os nossos trabalhos.

Neste momento, Cateb, quero externar um misto de alegria e até de emoção pelo
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reconhecimento  e  pela  presença  aqui,  hoje,  imagino  eu  de  atuais  jovens

trabalhadores e aprendizes, mas também daqueles que tiveram a oportunidade de

passar pela experiência na Assprom, dos seus familiares, dos seus apoiadores, dos

técnicos da Assprom. Essa presença já revela o acerto da Assembleia Legislativa em

celebrar esses 38 anos que se completarão agora, no mês de dezembro. A Assprom

foi fundada em dezembro de 1975.

Iniciaria por essa homenagem, pois a Assprom é daquelas entidades que já são

publicamente  reconhecidas  pelo  seu  trabalho  exemplar.  Há  uma  dimensão  de

exemplo de bons serviços prestados, que a sociedade reconhece e que a Assembleia

Legislativa de Minas Gerais não poderia deixar de fazer também nesta oportunidade

de celebração desses 38 anos.

Poderíamos destacar muita coisa, mas tenho certeza de que o nosso amigo Cateb

o fará. Poderíamos falar da importância da trajetória dessa instituição desde 1975, da

sua construção, da sua organização e dos seus trabalhos. Poderíamos destacar o

papel dos fundadores, dos associados, dos diretores e ex-diretores, dos conselheiros,

dos apoiadores, dos parceiros e das instituições que estabelecem parceria com a

Assprom,  que  são  muitas,  públicas  e  privadas.  Poderíamos  falar  também  dos

resultados alcançados, que não são apenas numéricos, e também das histórias de

vida, que, com certeza, tiveram outros rumos a partir da Assprom, mas acredito que a

Dra. Cláudia dará esse testemunho.

Gostaria  de,  até  pelo  tempo,  me ater  a  um  fator  que considero  absolutamente

necessário  destacar  nesta  noite.  Faço  isso  na  condição  não  apenas  de  um  dos

autores do requerimento que deu origem a esta homenagem, mas também como

coordenador  da  Frente  Parlamentar  em  Defesa  dos  Direitos  da  Criança  e  do

Adolescente  desta  Casa,  como  militante  dessa  área,  como  assistente  social  e

sobretudo como cidadão.

Gostaria de  destacar  o  papel  da Assprom em relação aos jovens.  Se pudesse,

buscaria uma palavra para reproduzir em síntese esse trabalho. Essa palavra seria

oportunidade, pois é isso o que gera essa instituição. Muitas vezes, a incompreensão

sobre  o  papel  do  jovem,  sobre  a  sua  condição  peculiar,  a  sua  cabeça,  os  seus

desejos  e  os  seus  sonhos  faz  com  que  a  sociedade  não  interaja  com  eles,
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culpabilizando-os e responsabilizando-os por falhas da própria sociedade.

Se há algo que o jovem quer e abraça, isso é a oportunidade. Mas não é qualquer

uma. A oportunidade que a Assprom em sua trajetória criou para milhares de jovens

foi a preparação e inserção no mundo do trabalho. Somos obrigados a fazer uma

diferenciação, pois a Assprom prepara o jovem para o mundo do trabalho e não faz

simplesmente uma intermediação de mão de obra para qualquer emprego.

O trabalho vai além da dimensão material. O trabalho é a forma de interagirmos

com o mundo, de transformarmos o mundo, de realizarmos em plenitude os nossos

dons, as nossas vocações, de exercermos nossas habilidades, de colocarmos nossos

sentimentos a serviço da sociedade. O trabalho tem uma dimensão que vai muito

além da mera remuneração, por mais importante que ela seja.

A Assprom prepara  e insere o jovem no mundo do trabalho.  Mais  do  que isso:

preocupa-se  com  que  a  inserção  desse  jovem  no  mundo  do  trabalho  não  seja

dissociada do convívio familiar, do convívio comunitário e do convívio com os próprios

jovens.  Portanto,  o  trabalho  da  Assprom  tem  a  dimensão  de  formação  para  o

exercício  da  cidadania.  O  foco  da  Assprom  é  todo  especial,  é  exatamente  para

aquelas  pessoas jovens e famílias  que estão ou estiveram em situação de maior

vulnerabilidade social.  É exatamente para criar  condições para que essas famílias

tenham  o  apoio  desses  jovens  e  os  apoiem;  para  que  essa  oportunidade  da

preparação  para  o  trabalho  e  do  primeiro  emprego  seja  acompanhada  de  uma

escolaridade cada vez maior;  para uma formação técnica e  profissional  cada vez

melhor e de futuros empregos, com o jovem se realizando com cada vez mais.

Essa é  a  missão da  Assprom. E é por  essa missão,  Cateb,  que estamos  aqui

homenageando a Assprom. Vejo aqui presentes os técnicos, a Regina e tanta gente.

Ao longo desse período, a Assprom foi capaz de ajustar e também de contribuir para

que as políticas pós- Estatuto da Criança e do Adolescente tivessem também êxito,

não negando o mundo do trabalho ou a importância do primeiro emprego para o

jovem, mas entendendo que esse trabalho deveria seguir estritamente os ditames da

lei, da doutrina da proteção integral da criança e do adolescente. Essa inserção no

mundo do trabalho não poderia se resumir a uma mera colocação formal de emprego,

mas sim num processo global de formação não de mão de obra, mas formação de
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jovens cidadãos ativos para construir uma sociedade melhor até para eles próprios.

Vejo aqui presente o Dr. Edgar Amorim, assim como conselheiros, ex-presidentes,

enfim, pessoas que muito contribuíram nessa construção da Assprom.

Antes de terminar, quero dizer que esse exemplo da Assprom, que esse trabalho,

que essa metodologia, que essa inspiração, ou seja, que esse exemplo redobra de

responsabilidade o momento que estamos enfrentando hoje, porque, por um lado,

temos,  sim,  melhoria  de  indicadores  sociais,  melhoria  de  oportunidade no  ensino

superior.  Temos,  sim,  milhões  de  brasileiros  que  saíram  da  pobreza  absoluta.

Rumamos para a universalização do ensino infantil. Garantiremos, em pouco tempo,

com várias políticas afirmativas e de inclusão, uma presença cada vez maior das

camadas populares nos ensinos tecnológicos e nas universidades.

Mas  é  verdade  também  que,  ao  lado  desse  crescimento  das  oportunidades

materiais temos desafios que nos confrontam diariamente, no campo dos valores de

uma  sociedade  que  afirma  o  individualismo,  o  consumismo,  sociedade  em  que,

quando as pessoas não se realizam, material ou existencialmente, buscam refúgio

nas drogas, na cultura da violência.

Então,  construir  uma sociedade parte do princípio da base material,  dos direitos

básicos  de  cidadania  que  garantem  a  dignidade  humana,  o  convívio  familiar,  a

alimentação,  a  saúde,  a  educação  e  a  moradia.  Mas  queremos  construir  uma

sociedade que vá além disso, uma sociedade onde haja respeito, participação política

ativa, onde a cultura da paz prevaleça sobre a cultura da violência, onde o convívio

social, comunitário e familiar sejam tão importantes quanto a aquisição de bens. É por

isso que esse trabalho que a Assprom realiza, buscando, sim, atender o jovem e a

família, é para que eles tenham condições de caminhar com suas próprias pernas,

sem  abrir  mão  da  preocupação  com  a  formação  para  a  cidadania  e  com  a

convivência harmoniosa entre as pessoas.

Por isso fico muito feliz em ter hoje na Assembleia a oportunidade de publicamente

fazer esse reconhecimento. Nós já conhecemos e já testemunhamos no cotidiano da

militância social  da criança, do adolescente e do jovem o trabalho da Assprom. A

Assprom merece esse reconhecimento. Digo a vocês, principalmente aos que estão

tendo  essa  oportunidade  ou  que  a  tiveram  que  onde  estivermos  no  exercício
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profissional,  no  exercício  comunitário,  no  exercício  da  cidadania,  que  possamos

cotidianamente traduzir, em nossas ações práticas, esse espírito e essa missão que a

Assprom espraiou  por  toda Minas  Gerais  para  formarmos não só pelo mundo do

trabalho  ou  pela  Assprom,  mas  também  pelo  nosso  convívio  direto,  cidadãs  e

cidadãos melhores. Isso é para termos uma Minas Gerais e um Brasil cada vez mais

justos e dignos de sua população, principalmente sua população mais pobre, que,

quando tem oportunidade adequada, assume com responsabilidade, faz sua parte e

mostra para alguns setores conservadores e elites que querem criminalizar os pobres

e as camadas populares que essas pessoas precisam de oportunidade digna. Onde

estivermos  faremos  essa  defesa  veemente  da  oportunidade,  porque,  quando  os

jovens  têm  oportunidade,  eles  dizem  “sim”  para  uma  sociedade  melhor.  Muito

obrigado.

Entrega de Placa

O locutor - Neste momento, o deputado Dinis Pinheiro, presidente da Assembleia

Legislativa e coautor do requerimento que deu origem a esta homenagem, fará a

entrega ao Sr.  Carlos Augusto de Araújo Cateb, presidente da Assprom, de placa

alusiva a esta homenagem. A placa a ser entregue contém os seguintes dizeres: “A

preocupação com o futuro dos jovens mineiros em situação de vulnerabilidade social

fez surgir, em 1975, a Associação Profissionalizante do Menor de Belo Horizonte -

Assprom. Com a missão de oferecer formação pessoal, profissional e cidadã ao maior

número possível de adolescentes nessa condição, a entidade conta com uma equipe

multidisciplinar que, além de contribuir para a inserção desses jovens no mercado de

trabalho,  desenvolve atividades socioeducativas ligadas a esporte,  lazer,  cultura e

meio ambiente. Em parceria com órgãos públicos e empresas privadas, são mantidos

dois  importantes  programas  de  inclusão  social:  Adolescente  Trabalhador  e

Aprendizagem.  A Assembleia  Legislativa  de  Minas  Gerais  presta  homenagem  à

Assprom por seu exitoso trabalho em prol da redução das desigualdades sociais na

capital”.

O presidente - Gostaria de contar com a companhia sempre amiga e fraterna do

deputado André Quintão.

- Procede-se à entrega da placa.
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Palavras do Sr. Carlos Augusto de Araújo Cateb

Meus jovens adolescentes, funcionários da Assprom, esta placa é de vocês.

Caríssimos  amigos  Dinis  Pinheiro  e  André  Quintão,  prezadíssimos  diretores,

conselheiros,  associados,  ex-trabalhadores,  atuais  trabalhadores,  aprendizes,

funcionários da Assprom, sem dúvida alguma, estou muito emocionado. Advogo há

48 anos e procuro usar a tribuna bem ou mal para falar do direito. Preparei-me hoje,

mas vi que não é tão fácil falar sobre a Assprom, entidade que nos últimos 12 anos

faz parte diária e intensa da minha vida e da minha família.

Na pessoa dos ilustres deputados nomeados e de todos os adolescentes, saúdo a

Mesa e a plateia. Fui obrigado a escrever algo porque sei que a emoção não me

permitiria falar de improviso, ficaria sem condições, como ocorre, às vezes, da tribuna

- diga o desembargador Edgar Morin, nosso associado amigo, que está presente.

Caríssimos  associados,  funcionários,  adolescentes,  jovens,  trabalhadores  e

aprendizes da Associação Profissionalizante do Menor - Assprom -, parabenizamos o

Sr. Presidente e o deputado André Quintão, em primeira palavra, os dois deputados

sempre solidários e apoiadores, pela iniciativa desta homenagem em nome do povo

mineiro  à  Assprom.  Senhoras,  senhores,  adolescentes  e  jovens,  a  Assprom,  sem

subterfúgios  ou  rodeios,  planeja  e  executa  há  38  anos  uma  bem-desenvolvida,

excelente  e  reconhecida  ação  social  sem  receber  uma  única  doação  ou  verba

pública, sem contar com nenhum tipo de contribuição pessoal.

Pelo que entendemos, sem falsa modéstia, Srs. Deputados, esta homenagem justa,

merecida  e  oportuna  nos  incentiva  a  novos  projetos  e  crescimento  para

profissionalizarmos  e  formarmos  um  número  maior  de  adolescentes  e  jovens

nascidos em famílias de baixa renda que almejam conquistar uma oportunidade de

trabalho assistido e executivo.

Nos  últimos  anos,  conseguimos  a  duras  penas  manter  a  média  de  3.200

adolescentes jovens aprendizes, todos contratados pela CLT. Além de trabalharem,

esses  jovens  e  adolescentes  participam  de  cursos  e  atividades  nos  programas

específicos com duração de 11 meses a 2 anos.

O nosso cadastro registra, Srs. Deputados, principalmente porque são autoridades

responsáveis,  7.022  adolescentes  inscritos  esperando  vaga  e  oportunidade  para
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trabalharem e aprenderem. Esse número, sem dúvida, é uma razão fundamental para

que o governo do Estado de Minas Gerais comece a realizar investimento de maior

envergadura nessa área de acompanhamento e acolhimento da profissionalização.

Os  adolescentes  e  jovens  que  participam  dos  programas  da  Assprom  são  uma

solução, e não um problema. Despesa não é o investimento que a Assprom faz.

Senhores,  temos  certeza  de  que  a  Assprom  jamais  deixará  de  realizar  o  seu

trabalho social  ainda que lhe falte  apoio governamental.  A hora é de  abertura de

postos  de  trabalho  e  nunca  de  cortar  investimentos  sociais.  O  aumento  da

criminalidade assusta as comunidades e cada cidadão.

Senhoras, senhores, adolescentes e jovens, em nome dos mais de 60 mil bem-

aventurados adolescentes e jovens que já participaram dos programas de formação

pessoal, ética, profissionalizante e inclusão social da Assprom e de seus familiares,

em nome das comunidades mais reprimidas, pobres e alijadas do desenvolvimento

socioeconômico da capital e região metropolitana, quase sempre esquecidas pelos

administradores públicos e privados, berços e residências de todos os adolescentes e

jovens  trabalhadores  e  aprendizes,  abro  parênteses  para  afirmar,  nesta  Casa  do

povo, que a maioria absoluta dos adolescentes que saíram da Assprom conquistou e

conquista sucessos pessoais e profissionais. A Assprom formula os mais fervorosos

agradecimentos e reivindicações: primeiro, na pessoa do nosso presidente de honra,

Dr. Mário Assad, secretário de Estado no ano de 1975, ausente neste ato por motivo

de saúde que o prende em seu lar e que me pediu para representá-lo, agradeço aos

cidadãos fundadores da Assprom, que, imbuídos dos melhores propósitos  sociais,

abraçaram e viabilizaram a criação dessa entidade. Menciono aqui  a presença no

Plenário da fundadora Dra. Ray de Medeiros. Agradeço aos associados, destacando

os muitos que exerceram e exercem cargos de diretoria, todos em trabalho voluntário.

Agradeço aos senhores governadores que incentivaram e apoiaram esse projeto de

inclusão social,  fundamentados no trabalho,  na  aprendizagem e nos princípios da

ética, da solidariedade humana, da responsabilidade social e da consciência cidadã,

que promovem o acesso aos direitos básicos citados pela Lei Orgânica da Assistência

Social.

Homenageio, em nome da Assprom, na Casa do Povo, o ilustríssimo e saudoso
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estadista  presidente  Itamar  Franco,  que  assinou  o  ato  de  doação  à  Assprom  do

terreno  e  do  galpão,  enquanto  governador  do  Estado,  em  2001.  Apesar  da

precariíssima  situação  do  imóvel  que  ocupamos,  a  Assprom  cumpre  sua  missão

social.

Agradeço aos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário do Estado, ao prefeito de

Nova  Lima,  ao  Ministério  Público  estadual,  ao  Tribunal  de  Contas,  às  empresas

públicas e privadas, às entidades representativas, empresários e profissionais liberais

das diversas áreas e níveis econômicos e a todos os que, na condição essencial e

vital de parceiros da Assprom, assumem o compromisso não só de acolher, empregar

e pagar os salários e encargos dos adolescentes e jovens, mas, fundamentalmente,

de orientá-los correta e carinhosamente com exemplos pessoais e de seus quadros

de  funcionários.  Todos  contribuem  para  a  educação  e  a  formação  ética  dos

adolescentes  e  jovens  aprendizes.  Ciente  do  dever  de  prestar  um  justíssimo

reconhecimento,  quero  destacar  a  decisão  administrativa  de  entes  públicos  que,

amparados  nos  princípios  filosófico  e  constitucional  da  obrigação  do  Estado,

oferecem educação e uma política social que objetivem melhores condições de vida à

população de baixa renda.

Em primeiro lugar, a questão da redução da carga horária de trabalho, de crucial

importância para adolescentes e jovens, de 8 para 6 horas diárias, sem alteração do

salário e dos encargos legais e contratuais. Esse critério foi adotado por três órgãos,

que possibilitam a centenas de adolescentes usufruir de maior tempo para os estudos

e  deslocamento  diário.  A  Assembleia  Legislativa,  com  a  aprovação  irrestrita  do

presidente,  deputado  Dinis  Pinheiro,  e  dos  deputados  participantes  da  Mesa,

demonstrando plena consciência cívica, humana e social, implantou esse sistema de

6 horas a partir de 1º/11/2011.

No Tribunal de Contas do Estado, por decisão da presidente, Dra. Adriene Andrade,

o  horário  de  6  horas,  anteriormente  cumprido  e  depois  suspenso,  voltou  a  ser

adotado em  maio  de  2013.  O  Ministério  Público  estadual,  com a  participação da

nossa queridíssima conselheira e associada, Dra. Ivanete, por decisão do procurador-

geral, Dr. Alceu Torres Marques, fundamentado em idêntico sentimento de justiça e

razoabilidade, também adotou esse critério de redução da carga horária e ampliou o
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quadro de adolescentes contratados a partir de 14/11/2012.

Nos  projetos  culturais,  nossos  aplausos  ao  Tribunal  de  Justiça,  pela  realização

neste ano do 12º Concurso Artístico da Assprom, com premiação para três categorias:

conto, poesia e desenho. E nós sabemos que há coisas maravilhosas nascidas do

coração e da cabeça dos nossos adolescentes. Elogios à Coordenadoria da Infância

e Juventude do Tribunal de Justiça, o Coinj,  dirigida pelo desembargador Wagner

Wilson, pelo projeto Orquestra Infanto-Juvenil, em convênio com o Conservatório de

Música  da  Universidade  Federal  de  Minas  Gerais  e  a  Assprom.  Lá,  temos  22

adolescentes, 3 deles com destaques especiais e já patrocinados pela Assprom por

recomendação do maestro da UFMG.

O Núcleo Vida, da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, viabiliza o

desenvolvimento  musical,  instrumental,  de  canto  e  dança,  com  a  participação  de

adolescentes e ex-adolescentes da Assprom. Parabenizamos, em especial, a jovem

Adriele Cristina, que descobriu a sua vocação artística no Núcleo Vida. Hoje, ela é

uma profissional da música.

Nosso reconhecimento à Prof. Luziana Lana, por viabilizar a realização, em parceria

com a Assprom desde 2002, dos cursos de inglês e espanhol para 220 adolescentes

e jovens.

Nossa  previsão  para  2014  é  de  300  adolescentes  inscritos.  Todos  os  projetos

culturais são disponibilizados gratuitamente aos adolescentes e jovens e executados

em parceria com a Assprom, que utiliza parte dos recursos financeiros advindos da

imunidade  tributária,  resultante  dos  decretos  de  reconhecimento  da  filantropia.

Centenas  de  adolescentes  mensalmente  usufruem  esses  projetos  e  fortalecem  o

interesse pela boa cultura.

Sr.  Presidente,  é  necessário  abordar  aqui  o  problema  da  contratação  de

adolescentes  e  jovens,  pois  cada  um  dos  presentes  poderá  incentivar  órgãos  e

empresas a contratar mais adolescentes e jovens, demonstrando responsabilidade

social. Hoje, na área pública, passamos por restrições que nos causam temor e sérias

preocupações. A redução de postos de trabalho no governo do Estado a partir  de

2002 é algo que sempre desanima e preocupa a todos.

Ao Tribunal de Justiça, na pessoa do ilustre presidente desembargador Joaquim
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Herculano, nossos efusivos reconhecimentos pela ampliação constante do número de

adolescentes contratados,  não só na capital,  mas também em 93 comarcas. Sem

dúvida alguma, a iniciativa do tribunal é uma oportunidade especial para os jovens de

baixa  renda  do  interior.  Talvez  seja  a  única  oportunidade  de  aprenderem  uma

profissão e de conviverem com pessoas de nível intelectual.

Senhoras e senhores, a convivência dos adolescentes e jovens com integrantes de

órgãos públicos e empresas os inspira para a formação pessoal e profissional nas

mais diversas áreas. Exemplifico com apenas alguns: Dra. Cláudia Magalhães, ex-

adolescente,  juíza  do  Trabalho  da  3ª  Região;  o  professor,  mestre  e  doutor  José

Eustáquio Brito, nosso vice-presidente, ex-adolescente; seis delegados de polícia -

está presente o Dr. Denílson, abrilhantando nossa festa; oficiais da Polícia Militar e da

Aeronáutica;  funcionários  públicos  concursados;  assessores  de  magistrados  e

parlamentares;  empresários,  advogados,  professores,  psicólogos,  pedagogos,

trabalhadores em inúmeras atividades em Minas Gerais.

Senhores, sendo esta a primeira oportunidade oficial de a Assprom apresentar suas

realizações e programas, peço licença para, em síntese, declarar que os cursos da

Assprom atendem 1.500 adolescentes em média por mês. O balanço de 2012 acusa

a  realização  de  152.000  atendimentos  a  adolescentes,  jovens  e  famílias.  Alguns

cursos  e  atividades  planejados  e  oferecidos  pela  Assprom:  aulas  de  reforço  de

matemática, português, física e química; cursos de excelência em atendimento ao

cliente;  informática,  com  400  horas-aula/dia,  em  nossos  laboratórios;  aulas  de

português  e  matemática;  e  curso  pré-Enem,  com  220  vagas.  Temos  o  projeto

Profissões de Futuro, em parceria com a Petrobras; palestras temáticas: Afetividade e

Sexualidade; e projetos de atenção à família.

Enfim, quanto à nossa atividade social, realizamos neste ano a 28ª Copa União,

campeonato de futebol de campo - é o maior torneio de uma única instituição no

Brasil. Também realizamos visitas orientadas a Ouro Preto, a museus, etc.

A alegria  e  a  felicidade  proporcionadas  por  esta  significativa  homenagem  aos

associados e funcionários da Assprom autoriza-nos a garantir a vossas excelências,

ilustres deputados, autoridades e empresários, que lutaremos com todas as nossas

forças e ideais para que a ação social e assistencial da Assprom, iniciada em 1975,
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seja  aperfeiçoada  a  cada  dia,  com  o  objetivo  maior  de  acolher  e  orientar  os

adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade social.

Apoiados na legislação específica,  nos  anseios  das  comunidades  sociais  e nos

propósitos altaneiros e cívicos, insistiremos, por todos os meios possíveis, para que

não haja redução do número de contratação dos adolescentes pelos entes públicos,

ainda que sob alegada dificuldade administrativa.

Uma realidade é absolutamente verdadeira: os adolescentes e jovens participantes

dos programas da Assprom encontram o bom caminho de vida e conquistam espaço

profissional  como  cidadãos  dignos.  Tais  resultados  justificam,  sobremaneira,

investimentos públicos e não apenas a remuneração pelo trabalho recebido.

Hoje,  temos exatamente 7.022 adolescentes inscritos, ansiosos por  uma vaga e

uma oportunidade na Assprom.

Senhores,  em  2001,  quando  fui  eleito  pela  primeira  vez para  a  presidência  da

Assprom,  a  nossa  filha  Luciana,  que  hoje  está  no  céu,  telefonou  para  mim,

imediatamente após a  eleição,  e me disse:  “Pai,  eu vou lhe  ajudar  na  Assprom”.

Temos certeza de que ela continua nos ajudando, e temos fé que o dedo de Deus

está  sempre  dirigido  para  a  Assprom,  porque  as  dificuldades  são  muitas,  os

problemas são enormes e os imprevistos são inúmeros, mas nós, de uma forma ou

de outra, às vezes sem saber como, resolvemos todos eles.

Nossos agradecimentos à Casa do Povo, e que o povo continue a mandar nesta

Casa. Obrigado.

Palavras do Presidente

O Dr. Carlos já fez uma linda oração, concordam? Com alegria, emoção, ternura e

fé.  Quem gosta  da  Assprom levante  a  mão.  Quem ama a  Assprom grite  “Viva  a

Assprom!”.  Que  maravilha!  Este  é  um  momento  especial.  Quando  se  fala  em

Assprom, André, sei que todos vibram. Vejo ali a nossa amiga Eliane, que certamente

está  com  o  coração  vibrando,  palpitando  fortemente,  encharcado  de  alegria  e

emoção.  É como estão  também o meu coração e o coração do Dr.  Carlos,  o do

desembargador Tarcísio, da Dra. Cláudia, do desembargador Amorim, dos deputados

e deputadas, de cada um de vocês, homens e mulheres, do Gil, que vejo ali!

Quando cheguei ao Parlamento de Minas, tinha mais ou menos a idade de vocês,
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vinte e poucos anos. Fui o caçula, o parlamentar mais jovem naquela época. Estou

vendo o Gil aqui, agora ele está com a barba branquinha. O tempo passou e está

passando, Gil. Mas é bom. Acho que todo mundo aqui já me conhece, pelo menos me

conhece um pouco. Não sou muito de formalidade. Sou demolidor desse protocolo,

dessa  formalidade,  até  porque,  hoje,  desembargador  Amorim,  perdoe-me,  é  um

momento de júbilo, de alegria, de festividade e, claro, de afirmamento deste momento

que haverá de louvar aquilo  que queremos de verdade: um bom futuro. E digo a

vocês e ao amigo André: o futuro, uma Assprom; o futuro digno espera e conta com o

saber, com o tributo, com a decência, com a ética e com a fé da Assprom. A Assprom

é um patrimônio  de  cada um de nós:  do nosso irmão,  do  nosso semelhante,  do

próximo, do mineiro, de Minas. Que orgulho para a Casa do Povo poder abraçar e

aplaudir  essa  obra  santa  de  Minas  Gerais.  Todos  queremos  e  desejamos

ardentemente  edificar  um  futuro  bom,  um  futuro  recheado  de  paz,  de  alegria,  de

fraternidade.  O que dignifica a nossa existência pela vida terrena é encontrarmos

bons obreiros, obreiros de um futuro geralmente mágico, de um futuro transformador.

Deputado  André  Quintão,  você  sabe  de  forma  muito  peculiar  que  a  Assprom

transforma a  vida  das  pessoas,  ela  dá  oportunidades,  dá  caminho,  dá  rumo,  ela

chega e o convida: “Amiga, amigo, venha para cá, vamos juntos, este é o caminho,

vamos para frente; vamos construir um futuro que possa nos levar ao sucesso. Ao

sucesso do sorriso, da alegria, da fraternidade”.

O Dr. Carlos é uma pessoa que encanta o nosso coração, é um benfeitor, um ser

humano  admirável,  com  essa  sua  sensibilidade,  com  esse  seu  jeito  simples,

acolhedor,  eterno.  Acho  que  não  poderia  cumprir  missão  melhor.  Ali  se  vê  o

agasalhamento  de  bons  princípios,  de  bons  valores:  Assprom,  o  Dr.  Carlos,  os

colaboradores, as famílias. Aí, também incluo as deputadas, os deputados.

Amigas e amigos,  tenho muito orgulho da Assembleia Legislativa  do Estado de

Minas Gerais. Estou aqui há quase 20 anos e cada dia mais acredito nessa força

transformadora da Assembleia de Minas. É por isso que ela reverencia, como nunca,

esse instrumento de transformação das turmas. Dr. Carlos, há pouco, quando cheguei

à  Presidência  do  Parlamento  de  Minas,  por  obra  das  queridas  deputadas  e  dos

queridos deputados - Minas tem sido muito generosa com este simples empregado
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dos mineiros, de família simples, modesta, oriundo de Ibirité, mas que acredita na

vida pública -,  uns 20 ou 30 jovens foram lá no meu gabinete,  alegres, porque o

jovem é alegre,  vibrante,  impetuoso e sonhador.  Também adoro sonhar,  porque o

sonho  é  que  transforma  a  vida  do  próximo.  Eles  chegaram  lá  e  disseram:  “Ah,

presidente!”. Pedi que não dissessem presidente, e sim Dinis. Então, disseram: “Pois

não, Dinis. Gostaríamos que o senhor fizesse a redução da carga horária”. Respondi

o seguinte: claro, o sonho de vocês é o meu sonho. Não estamos querendo impor

dificuldade e sacrifício ao jovem, queremos partilhar dos seus sonhos, da sua luta, do

seu desejo. E a carga de oito horas de trabalho, deputado Ivair Nogueira, impunha

uma dificuldade muito grande ao jovem. E a Assembleia está aqui para acolher, para

fazer o aconchego. Acolher com carinho, com ternura, com amor os nossos jovens,

até porque temos os mesmos rumos. E naquele momento, Dr.  Carlos,  com muita

alegria, com o coração inundado de emoção, ao lado dos deputados da Mesa e de

todos os deputados, determinamos, de imediato, a redução da carga horária de oito

para  seis  horas.  Ah,  momento  feliz.  No  outro  dia,  essa  juventude  bonita,  essa

juventude amada chegou com um quadro lindo e, no meio dele, o Dinis Pinheiro,

parecendo um menino da Assprom, mocinho, remoçado, novinho. Então, falei:  Ah,

gente,  quero  fazer  outro  acolhimento  da  Assprom,  porque  me  homenagearam

sobremaneira. Com a voz do coração, quero reverenciar cada um de vocês, vocês

me enchem de orgulho. A imprensa estava me questionando, me perguntando sobre

esta homenagem.

Vocês fazem parte da nossa vida e da nossa história. A Assprom e a Assembleia

Legislativa têm construído esse futuro idôneo e ético da transparência, da dignidade

cívica e da justiça social.

Aproveito a oportunidade para dizer que vocês são os protagonistas dessa história.

No dia 28, quinta-feira, às 19h30min, a Assembleia Legislativa entregará à sociedade

mineira a sua história. Isso é verdade. Teremos a oportunidade de revisitar o nosso

passado e de verificar o quanto o Parlamento de Minas é importante para a vida de

cada um de nós. Gostaria de convidá-los, pois quero contar com a presença e a força

viva de cada um de vocês, jovens, sonhadores e obreiros do futuro.

Dr. Carlos, esse será um momento muito bonito. Faço questão de contar com a
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presença de todos vocês, senhoras, senhores, jovens e sonhadores. O nosso querido

governador já confirmou a sua presença. Será um momento muito especial, pois, há

dois anos e meio, a Assembleia Legislativa tem intensificado todo o seu trabalho para

armazenar e para ofertar à sociedade mineira essa riqueza da sua história.

A cada dia esta Assembleia Legislativa me enche de orgulho, pois cuida dos jovens,

das  crianças,  dos  pobres  e  dos  mais  carentes  e  busca  ser  um  instrumento  de

transformação das pessoas menos favorecidas. Deputado André Quintão, lembro-me

da nossa peregrinação por Minas Gerais, quando instituímos o Fundo Estadual de

Erradicação da Miséria e o Bolsa Reciclagem. Hoje ela reconhece o valor social e

ambiental do catador de material reciclável. Este é o primeiro estado a implementar

essa  política  pública  nessa  área.  Com  isso,  ele  está  emancipando  o  catador  de

material reciclável e dando-lhe dignidade, o que faz a alegria de cada um de nós.

Aliás, neste Natal que se aproxima, a Praça da Assembleia, que será revitalizada e

requalificada,  terá  uma  magia  diferente,  pois  será  decorada  pelos  catadores  de

material reciclável. Isso é bonito e deixa o meu coração enormemente feliz.

Por  isso digo  que a  Assembleia  Legislativa  é incansável,  adota uma dedicação

inesgotável a quem precisa, ao mais sofrido e ao mais carente e tem compromisso

apenas com o futuro e com o que é correto. Digo em todo canto do Brasil que, mais

do que nunca, a Assembleia Legislativa tem a cara da ética e busca uma relação

pacífica e consensual com o jovem, com o carente, com o idoso, com as famílias e

com os mineiros e as mineiras.

Deputado  Ivair  Nogueira,  a  Assembleia  Legislativa,  em  um  primeiro  momento,

acabou  com  o  pagamento  do  14º  e  o  15º  salários  dos  deputados,  pois  somos

empregados da nossa sociedade e temos a responsabilidade de transformar a vida

das  pessoas.  Dr.  Carlos,  naquele  momento,  acabamos  com  o  pagamento  das

sessões extraordinárias. Agora, extinguiremos de uma vez por todas o pagamento do

auxílio-moradia para  os  deputados  que residem na Região  Metropolitana de Belo

Horizonte. A Assembleia Legislativa aprovou a Lei da Ficha Limpa, instituiu o voto

aberto e colocou como prioridade absoluta - e isso consta da Constituição Estadual,

por obra do deputado André Quintão - a erradicação da miséria no Estado de Minas

Gerais. A Assembleia Legislativa reduziu a carga tributária de material escolar e de
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produtos populares e está cada dia mais compromissada com a arte e com a cultura

de Minas Gerais. Pela primeira vez ela reverencia o barroco mineiro, criando o Dia do

Barroco Mineiro. O que mais desejamos é popularizar esse gênero em Minas Gerais,

no Brasil e no mundo. Muitas vezes, o Aleijadinho não é reconhecido e admirado por

nós  mesmos.  No  ano  que  vem,  celebraremos  os  200  anos  de  imortalidade  do

Aleijadinho. A Assembleia Legislativa tem compromisso com você e com a Assprom.

Gostaria de dar um beijo no coração dessa juventude, dessa maneira, com essa

alegria, vibração e amor, pois, sem amor, não fazemos nada na vida, como já nos

ensinava a Madre Teresa de Calcutá.  Gostaria de manifestar a minha alegria em

partilhar este momento que, certamente, será inesquecível.

Haverei de guardar este momento, aqui, do lado esquerdo do peito. Desejo a vocês

muito sucesso, realizações e alegrias.

Aproveito  o  ensejo  para  convidá-los,  mais  uma  vez,  para  a  inauguração  do

memorial  da  Assembleia.  E  convidá-los  também  para  a  cantata  de  Natal.  Quero

também  desejar  a  todos  vocês,  ao  grupo  Vida,  a  cada  um  de  vocês,  um  Natal

maravilhoso, um Natal abençoado. E que cada um de nós possa redescobrir, no seu

aconchego,  no  seu  lar,  o  seu  valor,  o  seu  princípio  e,  é  claro,  revigorar  o  seu

sentimento  de  fé  e  de  religiosidade,  para  que  cada  um  de  nós  possa  ser  mais

tolerante,  melhor,  mais  generoso,  mais  dedicado.  E  que  possa,  verdadeiramente,

amar ao próximo, amar ao semelhante. Um feliz Natal para todos vocês!

Quero aqui externar a minha suprema gratidão à Assprom, a cada um de vocês,

jovens,  por  estarem  construindo  esse  futuro  maravilhoso.  É  dessa  maneira  que

vamos edificar,  em Minas Gerais,  uma sociedade mais humana,  mais cristã,  mais

amiga e que dê oportunidades. É dessa maneira que a gente vai ser feliz, é dessa

maneira que a gente vai propiciar às gerações vindouras aquele futuro com que todos

nós sonhamos todos os dias: o futuro da paz social, o futuro da justiça social. Viva o

Dr. Carlos! Viva a Assprom! Viva os jovens! Parabéns e obrigado por esse belíssimo

momento. Obrigado por tudo.

Solicito  ao  deputado  Ivair  Nogueira  que  assuma os  trabalhos,  por  gentileza.  O

deputado Ivair Nogueira é mais sério, mais formal. Ele é meio bravo.
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Palavras da Sra. Cláudia Eunice Rodrigues

Boa noite a todos. Cumprimento os componentes da Mesa na pessoa do 1º-vice-

presidente  da  Assembleia,  deputado  Ivair  Nogueira.  Boa  noite,  Dr.  Carlos  Cateb,

presidente  da  Assprom,  e  os  presentes  na  plateia,  menores  aprendizes,  seus

familiares e pessoal que trabalha na Assprom.

Estou  aqui  hoje  a  convite  do  Dr.  Carlos  Cateb.  Aceitei  o  convite  por  achar

interessante vir aqui falar da minha experiência. Na verdade, não preparei nenhum

discurso. Vim para falar da minha experiência e achei que não havia necessidade de

preparar  nenhum  texto.  Afinal  de  contas,  vou  dar  um  testemunho  da  minha

experiência de vida.

Sou ex-empregada da Assprom. Entrei para a Assprom quando eu tinha 14 anos de

idade. Lá eu comecei. Fiz parte desse papel da Assprom, que é a inserção do jovem

no mercado de trabalho. Falo que trabalhar na Assprom teve uma importância muito

grande na minha vida. Trabalhei pela Assprom em serviço público e, assim como o

Dr. Carlos Cateb já disse, com isso eu tive oportunidade de conviver com as pessoas

na organização onde eu trabalhava e tive oportunidade de ver um mundo diferente

daquele em que eu vivia.

Imagino que muitos de vocês, menores aprendizes da Assprom, vêm da população

de  baixa  renda.  Também  tive  essa  experiência.  Vim  de  família  pobre,  de  muitos

irmãos, mas tive a oportunidade de ter um trabalho digno, um trabalho com carga

horária preestabelecida e horário de intervalo. Pude, assim, dar sequência a meus

estudos.  Tendo  contato  com  as  pessoas  com  quem  eu  trabalhava,  vi  que  havia

possibilidade de crescimento não só profissional,  mas também pessoal.  Vi que eu

poderia conquistar melhor qualidade de vida e maior dignidade porque, na verdade -

e falo por experiência própria -, o trabalho é uma forma de dar dignidade à pessoa. E

a Assprom proporciona um trabalho digno.

Com  isso,  consegui  estabelecer  objetivos.  Falei:  “Dá  para  ser  alguém  na  vida,

crescer profissionalmente”. Continuei no trabalho e terminei meus estudos, na época,

o ensino médio. Ingressei na faculdade e fiz o curso de direito na universidade federal

depois que saí da Assprom. Dei sequência aos meus estudos, consegui passar em

um  concurso  público,  virei  servidora  pública  e  com  isso  fui  estabelecendo  outros
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projetos para minha vida. Por fim, passei num concurso para o Tribunal Regional do

Trabalho. Trabalhei lá uma época como servidora e, a partir daí, comecei a sonhar

com  a carreira  da  magistratura.  Foram  anos  de preparação até  ser  aprovada no

concurso para a magistratura. Hoje sou juíza do trabalho no TRT e atuo em Betim -

há cinco anos consegui a aprovação.

Já  tive  oportunidade  de  dar  uma  entrevista  para  a  Assprom  contando  minha

experiência.  Realmente  vejo  que  a  associação  teve  um  papel  fundamental  para

minha  trajetória.  Ingressando  na  Assprom  consegui  o  contato  com  o  mundo  de

trabalho, com outras pessoas. Na verdade, foi um novo mundo que se apresentou

para mim. Tive oportunidade de sair um pouco do mundo em que eu vivia e ampliei,

tive contato com mais pessoas, com colegas de trabalho, pude trocar experiências.

Acho isso de grande importância.

Estou aqui para dar esse testemunho, contar para vocês minha experiência e dizer

que vale a pena investir no estudo, numa profissão, principalmente para quem tem

essa  dificuldade,  quem está  em vulnerabilidade  social.  Estude,  vá  atrás  de  seus

sonhos. Quem tem sonhos, objetivos, não deixe de sonhar, acredite, siga em frente,

que é possível. É isso. Vim mesmo só para falar isso para vocês. Sigam em frente.

Quero também dar os parabéns à Assprom. São 38 anos. Saí, mas sempre tenho

contato e acompanho, porque vejo que realmente é um bonito papel. Vejo a paixão do

Dr. Carlos Cateb pela Assprom, o carinho que ele tem. Gostaria de parabenizá-lo

pessoalmente por isso.

Encerro aqui minha fala. Boa noite a todos.

Exibição de Vídeo

O locutor - Convidamos os presentes a assistir a um vídeo institucional.

- Procede-se à exibição do vídeo.

Apresentação Musical

O  locutor  -  Convidamos  os  presentes  a  ouvir  o  grupo  vocal  Vida,  que,  sob  a

coordenação de Guaraci Bragança, interpretará um pot-pourri de músicas brasileiras:

Isto aqui o que é, de Ary Barroso; O que é o que é, de Gonzaguinha; Trem das Onze,

de Adoniran Barbosa;  De janeiro a janeiro, de Roberta Campos; e  É preciso saber

viver, de Roberto Carlos e Erasmo Carlos.
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- Procede-se à apresentação musical.

O presidente (deputado Ivair Nogueira) - Bem, eu estava vendo aqui o Dr. Tarcísio,

nosso  amigo  desembargador,  apreciando  esse  pot-pourri de  música  brasileira,  e

queremos parabenizar o Grupo Vocal Vida, sob a regência do Guaraci Bragança.

Antes de  encerrarmos a  reunião,  Dr.  Tarcísio,  quero dizer  que o senhor  teve  a

oportunidade de ser juiz da infância e da adolescência, e Betim teve o privilégio de

contar  com  a  presença  de  V.  Exa.  como  um  grande  magistrado  e  conhecedor

profundo  das  causas  do  menor  e  do  adolescente.  E  hoje  vemos  essa  presença

marcante desses jovens, em uma iniciativa de dois brilhantes deputados. Um é o

deputado  André  Quintão,  extremamente  voltado  às  causas  sociais,  tanto  que  é

presidente por vários mandatos da Comissão de Participação Popular. Por intermédio

do deputado André Quintão e com apoio dos seus pares, a Assembleia pôde evoluir

muito.

Deputado  André  Quintão,  V.  Exa.  tem  um  trabalho  marcante,  determinante  nos

avanços das políticas sociais em Minas Gerais, como apoio desse grande presidente,

o deputado Dinis Pinheiro. Vocês tiveram a oportunidade de presenciar um jovem

comandando  a  Assembleia  Legislativa  de  Minas  Gerais.  Sempre  digo  que,  num

primeiro momento, quando o Dinis colocou seu nome para ser presidente desta Casa,

nós, veteranos, tivemos certa resistência em colocar um menino para comandar a

Assembleia. Achamos que não daria conta. Foi justamente o contrário. Esse jovem

talentoso teve a audácia, a coragem de implantar importantes políticas públicas, que

ele teve a oportunidade de mencionar, principalmente a busca de alternativas para a

redução  das  desigualdades  sociais.  Muito  antes  do  Congresso,  ele  conseguiu

estabelecer aqui o voto aberto e acabar com o voto secreto e os 13º e 14º salários.

Há políticas públicas de grande alcance social. Não vou repeti-las, porque ele já teve

a oportunidade de falar sobre essas iniciativas.

Hoje,  a  Assembleia  Legislativa  de  Minas  Gerais  é  vista  por  todo  o  país  pelo

pioneirismo e por contar com um pessoal da mais alta competência, o que dá grande

credibilidade à Casa. Até o final do mandato como presidente, tomara que o Dinis

seja abençoado por Deus e continue desempenhando esse maravilhoso papel pela

sua humildade e pela sua simplicidade. Pela Assprom ele tem grande consideração e
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já aprovou medidas importantes nesta Casa.

Vejo  tantos  jovens  aqui  que  já  passaram  pelo  meu  gabinete.  Hoje,  tive  a

oportunidade  de  receber  um  deles,  que  dizia  da  importância  de,  por  meio  da

Assprom, ter uma oportunidade na Assembleia. Hoje, ele é funcionário, com a carteira

assinada,  e  está  trabalhando todo feliz.  É uma pena,  Dr.  Tarcísio,  que o governo

brasileiro, independentemente de partido, não invista mais no jovem. O senhor, que

teve a oportunidade de escrever vários artigos, é conhecedor profundo da área. É

preciso mais investimento nas oportunidades que devem ser dadas ao jovens. Não

me alongarei, porque o presidente Dinis Pinheiro já teve a oportunidade de dizer da

satisfação dele de hoje prestar esta homenagem, que é simples, mas feita com muito

gosto e consideração pela importância que a Assprom tem. Agradeço a presença de

cada  um,  do  Dr.  Tarcísio,  do  André,  do  presidente,  de  cada  um  de  vocês  que

prestigiaram este evento. A Assembleia Legislativa é a Casa do Povo. Por meio da

contribuição,  da  colaboração,  da  sugestão  e  da  participação,  esta  Casa  poderá

crescer apresentando projetos de interiorização de trabalhos, como já acontece sob o

comando do presidente 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

deputadas e os deputados para a extraordinária de amanhã, dia 26, 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 26/11/2013.). Levanta-se a reunião.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 992/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do deputado Dinis  Pinheiro,  a proposição em epígrafe, resultante do

desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  3.695/2009,  dispõe  sobre  a  concessão de

cartão  especial  de  estacionamento  para  as  pessoas  maiores  de  65  anos  em
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estabelecimentos públicos e privados.

Publicado  no  Diário  do  Legislativo  de  8/4/2011,  o  projeto  foi  distribuído  às

Comissões de Constituição e Justiça, do Trabalho, da Previdência e da Ação Social e

de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Inicialmente,  vem a  matéria a esta comissão para receber  parecer  sobre a sua

juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188, combinado com

o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição  em  tela  pretende  instituir  para  as  pessoas  maiores  de  65  anos

proprietárias  de  veículos  automotores  um  cartão  de  estacionamento,  a  ser

confeccionado e fornecido pelo Departamento de Trânsito de Minas Gerais - Detran-

MG  -,  o  qual  poderá  ser  utilizado  em  todos  os  estacionamentos  situados  em

logradouros públicos ou privados.

Nos limites de nossa competência, passamos à análise do projeto.

A Constituição da República dispensou atenção especial ao idoso, estabelecendo,

em seu art. 230, que “a família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as

pessoas  idosas,  assegurando  sua  participação  na  comunidade,  defendendo  sua

dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida”. E o § 2º do referido artigo

assegura expressamente aos maiores de 65 anos gratuidade no transporte coletivo

urbano.

No plano infraconstitucional, com o propósito de conferir densidade normativa ao

caput do citado art. 230, foi editada a Lei Federal nº 10.741, de 2003, que, em seu art.

41, assegura aos idosos a reserva de 5% das vagas em estacionamentos públicos e

privados, as quais deverão estar situadas de forma a garantir-lhes comodidade.

Temas que respeitam aos meios de circulação e transporte dizem respeito a todo o

País;  logo,  a Constituição Federal  reservou à União  a competência  privativa para

legislar sobre a matéria. No exercício da competência que lhe outorga o art. 22, inciso

XI, a União editou a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, o Código de Trânsito

Brasileiro -  CTB. Este,  por  sua vez,  estabeleceu,  em seu art.  12,  inciso  I,  que o

Conselho  Nacional  de  Trânsito  -  Contran  -  é  o  órgão máximo e  coordenador  do

Sistema Nacional de Trânsito.  Por seu turno, o Contran, visando a uniformizar em
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todo o território nacional os procedimentos para sinalização e fiscalização do uso de

vagas  regulamentadas  para  estacionamento  exclusivo  de  veículos  utilizados  por

idosos, editou a Resolução nº 303, de 18 de dezembro de 2008.

Em relação ao modelo da credencial, o  caput do art. 2º da mencionada resolução

prescreve que “para uniformizar os procedimentos de fiscalização deverá ser adotado

o modelo da credencial previsto no Anexo II desta Resolução”. No que diz respeito ao

órgão  competente  para  sua  emissão,  os  §§  2º  e  3º  do  mesmo  dispositivo

estabelecem:

“Art. 2º - (…)

§  2º  -  A credencial  prevista  neste  artigo  será  emitida  pelo  órgão  ou  entidade

executiva de trânsito do Município de domicílio da pessoa idosa a ser credenciada.

§ 3º - Caso o Município ainda não esteja integrado ao Sistema Nacional de Trânsito,

a credencial será expedida pelo órgão ou entidade executiva de trânsito do Estado”.

Conforme se vê, em princípio, compete ao município, por seu órgão ou entidade

executiva  de  trânsito,  emitir  a  credencial  para  a  pessoa  com  domicílio  em  sua

circunscrição.  Caso  o  município  não  esteja  integrado  ao  Sistema  Nacional  de

Trânsito, a credencial será expedida pelo órgão ou entidade executiva de trânsito do

estado, que, no caso de Minas Gerais, é o Departamento de Trânsito de Minas Gerais

- Detran-MG. Dessa maneira, não há que falar em ofensa ao art. 66, III, “e”, da Carta

Estadual,  segundo  o  qual  cabe  ao  governador  do  Estado,  em  caráter  privativo,

deflagrar o processo legislativo no que se refere à estruturação de órgão ou entidade

do Executivo, pois o Detran-MG já possui, em seu rol de competências, a de emitir a

credencial em questão.

Neste  ponto,  é  importante  ressaltar  que,  quando  a  matéria  envolve  trânsito  e

transporte, é preciso ter especial atenção para não invadirmos competência deferida

à União para, em caráter privativo, legislar sobre o tema (art. 22, XI, da Constituição

Federal de 1988). A esse respeito, o Supremo Tribunal Federal já decidiu:

“Ação direta de inconstitucionalidade. Lei Distrital 3.787, de 02 de fevereiro de 2006,

que  cria,  no  âmbito  do  Distrito  Federal,  o  sistema  de  moto-service  -  transporte

remunerado de passageiros com uso de motocicletas: inconstitucionalidade declarada

por  usurpação  da  competência  privativa  da  União  para  legislar  sobre  trânsito  e
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transporte (CF, art. 22, XI). Precedentes: ADI 2.606, Pl., Rel. Min. Maurício Corrêa, DJ

de 7-2-2003; ADI 3.136, 1º-8-2006, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; ADI 3.135, 1º-8-

2006, Rel. Min. Gilmar Mendes; ADI 3.679, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, julgamento

em 18-6-2007, Plenário, DJ de 3-8-2007”.

Assim,  a  fim  de  adequar  a  proposição  aos  preceitos  constitucionais  vigentes,

julgamos pertinente apresentar o Substitutivo nº 1,  por meio do qual  retiramos do

projeto os dispositivos que poderiam ser questionados. O art. 2º, ao definir o conteúdo

da credencial, contraria o caput do art. 2º da resolução editada pelo Contran, o qual

dispõe que se deve respeitar o modelo constante do Anexo II da mesma resolução. O

art.  3º,  por  sua  vez,  quando  determina  o  uso  gratuito  das  vagas  no  caso  de

estabelecimento  privado,  ofende  o  princípio  da  livre  iniciativa,  segundo  o  qual  o

exercício de atividade econômica é, em regra, livre e não deve sofrer interferências

por parte do Estado. Por outro lado, se o estacionamento é público, mas gerido pelo

município,  por  exemplo,  caberá  a  este  ente  federado  definir  as  regras  de  sua

utilização, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da autonomia municipal. Já

as  outras  disposições,  relativas  à  validade  da  credencial  e  à  documentação

necessária  para  o  credenciamento,  são  matérias  cujo  disciplinamento  julgamos

conveniente remeter para o regulamento.

Promovemos outras duas importantes alterações: a primeira é reduzir a idade do

beneficiário da norma de 65 anos (art. 1º do projeto) para 60 anos, a fim de adequar a

proposição à legislação federal, que define idoso como a pessoa com idade igual ou

superior a 60 anos (art. 1º da Lei Federal nº 10.741, de 2003). A segunda alteração

consiste em incluir no rol de beneficiários da norma os idosos inabilitados para dirigir

veículos.  Nos  termos  da  citada  resolução  do  Contran,  têm  direito  ao  cartão  de

estacionamento os idosos sem habilitação, diferentemente do previsto na proposição

em tela. Entendemos ser bastante razoável a abrangência dessa resolução, mesmo

porque a intenção do constituinte federal é exatamente garantir ao idoso dignidade e

bem-estar, facilitando-lhe a locomoção e o acesso aos espaços públicos e privados,

independentemente de ter ou não habilitação para conduzir veículos.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade
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do Projeto de Lei nº 992/2011 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir redigido.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Dispõe  sobre  a  emissão  de  credencial  para  o  uso  das  vagas  reservadas  em

estacionamentos para as pessoas maiores de sessenta anos de idade e dá outras

providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  O  Departamento  de  Trânsito  de  Minas  Gerais  -  Detran-MG  -  emitirá

credencial para o uso das vagas reservadas em estacionamentos para as pessoas

maiores de sessenta anos de idade.

Parágrafo único - A credencial a que se refere o caput observará o modelo definido

pelo Conselho Nacional de Trânsito - Contran.

Art. 2º - Os documentos necessários à concessão da credencial de que trata esta

lei e sua validade serão definidos em regulamento.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 28 de novembro de 2013.

Sebastião Costa, presidente - André Quintão, relator - Dalmo Ribeiro Silva - Antônio

Carlos Arantes.

MANIFESTAÇÕES

A Assembleia  Legislativa  aprovou,  nos  termos  do  art.  103,  III,  "b"  a  "d",  do

Regimento Interno, as seguintes manifestações:

de  congratulações  com  a  comunidade  de  Boa  Esperança  pelos  144  anos  de

emancipação desse município (Requerimento nº 5.920/2013, do deputado Bosco);

de congratulações com a comunidade de Paracatu pelos 215 anos desse município

(Requerimento nº 5.958/2013, do deputado Bosco);

de congratulações com a comunidade de Abaeté pelo aniversário desse município

(Requerimento nº 5.959/2013, do deputado Ivair Nogueira);

de congratulações com a comunidade de Silvianópolis pelos 267 anos de fundação

desse município (Requerimento nº 5.991/2013, do deputado Ulysses Gomes);

de congratulações com a comunidade de Delta pelos  17 anos de emancipação

desse município (Requerimento nº 5.994/2013, do deputado Bosco);
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de congratulações com a Sra. Neusa Reis pela conquista do recorde brasileiro de

títulos em concursos de beleza para a terceira idade (Requerimento nº 6.005/2013, do

deputado Bosco);

de congratulações com o Sr. Roberto Amaral pela publicação do livro Comunicação

e política: manifestações pelo País (Requerimento nº 6.007/2013, da deputada Liza

Prado);

de congratulações com a nova diretoria do Tribunal  Regional  do Trabalho da 3ª

Região (Requerimento nº 6.029/2013, do deputado Ivair Nogueira);

de  congratulações  com  o  Centro  de  Excelência  em  Reabilitação  e  Trabalho

Orientado, com sede no Município de Uberlândia, pelos 27 anos de sua fundação

(Requerimento nº 6.069/2013, da deputada Liza Prado);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 16º Batalhão

de Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 27/10/2013, no terminal rodoviário

da Estação José Cândido da Silveira, em Belo Horizonte, que culminou na prisão de

duas pessoas e na apreensão de 35kg de droga que estava sendo transportada de

São Paulo para o Espírito Santo (Requerimento nº 6.091/2013, do deputado Cabo

Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 10º Batalhão

de  Polícia  Militar,  pela  atuação  na  ocorrência,  em  25/10/2013,  que  culminou  na

apreensão de 42 tabletes de maconha que haviam sido retirados de um caminhão

que  tombou  na  BR-135,  em  Montes  Claros  (Requerimento  nº  6.093/2013,  do

deputado Cabo Júlio);

de  congratulações  com  os  policiais  militares  que  menciona,  lotados  na  4º

Companhia Independente de Polícia Militar, pela atuação em conjunto com a Polícia

Civil na ocorrência, em 27/10/2013, próximo ao aeroporto do Município de Planura,

que culminou na prisão de duas pessoas e na apreensão de mais de 3kg de crack e

da quantia de R$8.085,00 (Requerimento nº 6.094/2013, do deputado Cabo Júlio);

de  congratulações  com  os  policiais  militares  que  menciona,  lotados  na  5º

Companhia de Missões Especiais da Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em

27/10/2013, no Bairro Santa Rita, em Governador Valadares, que culminou na prisão

de duas pessoas e na apreensão de mais de 100kg de maconha (Requerimento nº
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6.095/2013, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares do Batalhão Rotam que menciona, pela

atuação na ocorrência, em 27/10/2013, em Betim, que culminou na apreensão de

munições  de  diversos  calibres  e  da  quantia  de  R$20.000,00  (Requerimento  nº

6.096/2013, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares do 4º Batalhão de Polícia Militar que

menciona, pela atuação na ocorrência, em 29/10/2013, no Bairro Parque São José,

em Uberaba, que culminou na apreensão de mais de 140kg de maconha e de uma

caminhonete furtada e na detenção de duas pessoas (Requerimento nº 6.097/2013,

do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares do 34º Batalhão de Polícia Militar que

menciona, pela atuação na ocorrência, em 26/10/2013, no Bairro Confisco, em Belo

Horizonte,  que  salvou  a  vida  de  um  bebê  de  11  meses  que  sofreu  uma parada

cardiorrespiratória após uma queda (Requerimento nº 6.098/2013, do deputado Cabo

Júlio);

de  congratulações  com  os  policiais  que  menciona,  lotados  na  Delegacia  de

Operações Especiais da Polícia Civil,  pela atuação na ocorrência que culminou na

prisão de uma mulher  e  um  homem que assaltaram  um  posto  de  combustível  e

roubaram R$300.000,00 (Requerimento nº 6.099/2013, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais que menciona, lotados na 5ª Cia. de Missões

Especiais  da  PMMG,  pela  atuação  em  ocorrência  no  Bairro  Maria  Eugênia,  em

Governador Valadares, que culminou na apreensão de cocaína, balança de precisão

e  dinheiro  e  na  detenção  de  quatro  pessoas  (Requerimento  nº  6.100/2013,  do

deputado Cabo Júlio);

de pesar pelo falecimento do Sr. José Lopes Ferreira, ocorrido em 28/10/2013, em

Guanhães (Requerimento nº 6.103/2013, do deputado Bonifácio Mourão);

de congratulações com o Ten.-Cel. PM Schubert Siqueira Campos pela posse no

Comando de Grupamento de Ações Táticas Especiais (Requerimento nº 6.108/2013,

do deputado Dinis Pinheiro);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 17º Batalhão

de Polícia Militar, pela atuação na operação, em 29/10/2013, que culminou na prisão
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de um indivíduo investigado por cometer vários homicídios e com mandado de prisão

em aberto por homicídio cometido em 2012 e por envolver-se em tráfico de drogas,

furto e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (Requerimento nº 6.110/2013, do

deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 37º Batalhão

de Polícia Militar, pela atuação na operação, em 30/10/2013, no Bairro Pão de Açúcar,

em Araxá, que culminou na apreensão de um adolescente, além de 6kg de maconha

(Requerimento nº 6.111/2013, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona,  lotados no Batalhão

Rotam e no canil  da PMMG, pela atuação na operação, em 2/11/2013,  no Bairro

Santa Tereza, em Belo Horizonte, que culminou na apreensão de um adolescente, na

prisão de um homem e na apreensão de drogas (Requerimento nº 6.112/2013, do

deputado Cabo Júlio).

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 27º e no 2º

Batalhões de Polícia Militar, pela atuação na Operação Impacto, em 1º/11/2013, no

Bairro Santa Efigênia, na zona Sul de Juiz de Fora, que culminou na apreensão de

drogas,  armas  de  fogo  e  quantia  em  dinheiro,  na  prisão  de  três  homens  e  na

apreensão de dois adolescentes (Requerimento nº  6.113/2013,  do deputado Cabo

Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 34º Batalhão

de  Polícia  Militar,  pela  atuação  na  operação,  em  2/11/2013,  no  Bairro  Santa

Terezinha, em Belo Horizonte, que culminou na apreensão de 3 mil pedras de crack,

armas, aparelhos celulares, aparelho televisor,  notebooks e quantia em dinheiro, na

prisão  de  dois  homens  e  na  apreensão  de  duas  adolescentes  (Requerimento  nº

6.114/2013, do deputado Cabo Júlio);

de  congratulações  com  os  bombeiros  militares  que  menciona,  lotados  no  10º

Batalhão de Bombeiros Militar, pela atuação em ocorrência, em 1º/11/2013, no Bairro

Antunes, em Itaúna, em que ajudaram no parto de uma criança (Requerimento nº

6.115/2013, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 34º Batalhão

de  Polícia  Militar,  pela  atuação  na  operação,  em  31/10/2013,  na  Pedreira  Prado
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Lopes, em Belo Horizonte, que culminou na apreensão de cerca de 16kg de crack, no

impedimento a traficantes de drogas de lucrar cerca de meio milhão de reais e na

apreensão  de  um  adolescente  (Requerimento  nº  6.116/2013,  do  deputado  Cabo

Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 40º Batalhão

de  Polícia  Militar,  pela  atuação na operação  conjunta  com a  Polícia  Federal,  em

30/10/2013,  no  Bairro  Melo  Viana,  em  Ribeirão  das  Neves,  que  culminou  na

apreensão de drogas, armas, munições e veículos (Requerimento nº 6.117/2013, do

deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona,  lotados no Batalhão

Rotam, pela atuação na operação, em 25/10/2013, na Praça Rio Branco, no Centro, e

no Bairro São Geraldo, em Belo Horizonte, que culminou na apreensão de 15kg de

maconha,  uma  balança  de  precisão,  cinco  cartuchos  calibre  38,  R$609,00  e  um

revólver  calibre  38  e  na  prisão  de  três  homens  e  uma mulher  (Requerimento  nº

6.118/2013, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 14º Batalhão

de Polícia Militar, pela atuação, em 30/10/2013, em Ipatinga, na Operação Impacto,

conjunta com a Polícia Civil, que culminou na apreensão de drogas, três balanças de

precisão, um revólver calibre 32 e quantia em dinheiro, na prisão de dois homens e

na apreensão de oito adolescentes (Requerimento nº 6.119/2013, do deputado Cabo

Júlio);

de aplauso aos policiais militares que menciona, lotados na 96ª Companhia Tático-

Móvel do 41º Batalhão de Polícia Militar, pela prisão de um meliante e pela apreensão

de um adolescente com 1.243 buchas de maconha na região do Barreiro, em Belo

Horizonte (Requerimento nº 6.121/2013, do deputado Sargento Rodrigues);

de  aplauso aos  policiais  militares  que  menciona  pela  prisão  dos  envolvidos  na

morte do  Sgt.  PM Silmar  Pinheiro  da Silva,  em Belo  Horizonte  (Requerimento nº

6.122/2013, do deputado Sargento Rodrigues);

de  congratulações  com  os  policiais  militares  que  menciona,  do  14º  e  do  58º

Batalhão de Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 1º/11/2013, em Coronel

Fabriciano, em que apreenderam um frasco com 12 pedras de crack, 10 buchas de
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maconha, tablete de maconha, balança de precisão, 1 pistola 9mm e R$655,00 e

detiveram nove pessoas (Requerimento nº 6.125/2013, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona,  do Batalhão Rotam,

Canil e Gate da Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 2/11/2013, em Ribeirão

das Neves, em que foram apreendidos dois adolescentes, três revólveres calibre 38,

munições,  quatro  granadas  explosivas  de  fabricação  artesanal,  dois  tabletes  de

maconha,  aparelhos  eletrônicos  e  rádios  comunicadores  (Requerimento  nº

6.126/2013, do deputado Cabo Júlio);

de  congratulações  com  o  Cb.  Reginaldo  José  de  Lima,  da  15ª  Companhia

Independente de Polícia Militar, pela atuação em ocorrência, em 6/11/2013, no Bairro

General  Carneiro,  quando  dois  adolescentes  armados  tentaram  assaltar  um

estabelecimento  comercial  e  foram  surpreendidos  e  presos  pelo  referido  policial

(Requerimento nº 6.138/2013, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais  militares  que menciona,  do  42º  Batalhão de

Polícia Militar, pela atuação em ocorrência, em 5/11/2013, em Presidente Juscelino,

onde  os  policiais  militares  apreenderam  2  armas  de  fogo,  10  cartuchos  intactos,

R$21.808,00, 2 monitores de vídeo e 1 motocicleta Honda e prenderam dois homens

(Requerimento nº 6.139/2013, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 21º Batalhão

de Polícia Militar, pela atuação na operação, em 5/11/2013, em Ubá, que culminou na

apreensão de um adolescente, além de drogas, quantia em dinheiro e um aparelho

celular (Requerimento nº 6.140/2013, do deputado Cabo Júlio).

de congratulações com os policiais civis que menciona, lotados no Departamento

de  Investigações  Antidrogas  e  no  Departamento  Antidrogas,  pela  atuação  nas

investigações da Operação Ouro Preto, que culminou na prisão de uma quadrilha

responsável pelo envio de drogas de outros estados da Federação para Minas Gerais

e  na  apreensão  de  aproximadamente  47kg  de  pasta-base  de  cocaína,  vários

veículos, dinheiro e computadores (Requerimento nº 6.141/2013, do deputado Cabo

Júlio);

de  congratulações  com  os  bombeiros  militares  que  menciona,  lotados  no  1º

Batalhão de Bombeiros Militar e Batalhão de Operações Aéreas, pela atuação em
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ocorrência, em 3/11/2013, em Ponte Nova, que culminou no salvamento da vida de

um bebê prematuro (Requerimento nº 6.142/2013, do deputado Cabo Júlio);

de apoio a Dom José Moura, arcebispo da igreja arquidiocesana de Montes Claros,

por seu envolvimento no impasse sobre a falta de repasse de verbas pela Prefeitura

de Montes Claros à Santa Casa e aos demais hospitais municipais (Requerimento nº

6.372/2013, da Comissão de Direitos Humanos);

de repúdio ao guarda municipal de Contagem que tentou impedir o uso de televisão

pelas  crianças  das  famílias  acampadas  na  Praça  Tancredo  Neves,  em  frente  à

Prefeitura  de  Contagem  (Requerimento  nº  6.377/2013,  da  Comissão  de  Direitos

Humanos);

de repúdio ao comandante Willian, da Guarda Municipal de Contagem, pelas ações

relatadas durante o pinga-fogo da 32ª Reunião Ordinária da Comissão de Direitos

Humanos (Requerimento nº 6.380/2013, da Comissão de Direitos Humanos);

manifestação  de aplauso ao tenente  da  PMMG chamado por  um integrante  da

Guarda Municipal de Contagem para fazer boletim de ocorrência sobre um suposto

roubo de energia pelas famílias acampadas na Praça Tancredo Neves, em frente à

Prefeitura  de  Contagem,  pelo  profissionalismo  e  equilíbrio  em  suas  ações

(Requerimento nº 6.381/2013, da Comissão de Direitos Humanos);

de  aplauso  à  XX  Assembleia  Geral  do  Conselho  Indigenista  Missionário  pela

exigência  de explicações do Ministério  da  Justiça e  da  Presidência  da  República

sobre as ameaças feitas pelo delegado da Polícia Federal do Mato Grosso do Sul

Alcídio de Souza Araújo, contra a comunidade guarani nhandeva do tekoha Yvy Katu

(Requerimento nº 6.384/2013, da Comissão de Direitos Humanos).
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ÍNDICE ONOMÁSTICO

Adalclever Lopes – 991 – 992 - 993 – 995 – 1034 – 1523 – 1952 – 2184 – 2240 

Adelmo Carneiro Leão – 111 – 281 – 320 – 340 – 775 – 991 – 992 – 993 – 995 –

1028 – 1595 – 1735 – 1861 – 1903 

Alencar da Silveira Jr. - 344 – 615 – 775 – 783 – 794 – 1595 – 1666 – 1861 – 1871 –

1872 

Almir Paraca – 775 – 991 – 992 – 993 – 995 – 1861 – 1868 – 1961 – 1963 – 2226 

Ana Maria Resende – 217 – 466 – 1861 

André Quintão – 373 – 390 – 806 – 991 – 992 – 993 – 995 – 1118 – 1644 – 1695 –

1911 – 1941 – 2220 – 2301 

Anselmo José Domingos – 218 – 299 – 471 – 791 – 799 – 1415 – 1416 – 1485 –

1861 – 1885 – 1889 – 1890 

Antônio Carlos Arantes –  99 – 343 – 798 – 816 – 1024 – 1620 – 1624 – 1668 –

1981 

Antônio Genaro – 1535 – 1925 

Antonio Lerin – 775 – 1527 – 1875 – 2171 – 2217 

Arlen Santiago – 700 – 775 – 1022 – 1437 – 1490 – 1685 – 1740 – 1987 – 2244 

Bonifácio Mourão – 234 – 812 – 960 – 964 – 971 – 1041 – 1042 – 1442 – 1443 –
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1670 – 1687 – 1861 – 1978 – 2325 

Bosco – 133 – 241 – 242 – 484 – 486 – 611 – 616 – 1398 – 1410 – 1413 – 1415 –

1861 – 1881 – 1914 – 2094 – 2194 – 2197 – 2323 – 2324 

Braulio Braz – 70 – 681 – 782 – 1417 – 1621 – 1623 

Cabo Júlio – 87 – 90 – 232 – 233 – 234 – 242 – 471 – 472 – 473 – 617 – 619 – 620 –

958 – 959 – 1413 – 1414 – 1416 – 1486 – 1620 – 1621 – 1622 – 1623 – 1624 – 1625

– 1878 – 1880 – 1882 – 1883 – 1885 – 1886 – 1888 – 1889 – 1973 – 2180 – 2181 –

2201 – 2324 – 2325 – 2326 – 2327 – 2328 – 2329 

Carlos Henrique – 343 – 775 – 991 – 992 – 993 – 995 – 2209 – 2244 

Carlos Mosconi – 476 – 479 – 480 – 481 – 775 – 1486 – 1861 

Carlos Pimenta – 83 – 86 – 641 – 645 – 775 – 1415 – 1688 – 1902 – 1913 – 1915 –

2172 

Celinho do Sinttrocel – 95 – 775 – 798 – 945 – 991 – 992 – 993 – 995 – 1625 –

1861 – 1898 – 1904 

Célio Moreira – 98 – 99 – 105 – 108 – 652 – 654 – 784 – 790 – 1864 – 1873 

Dalmo Ribeiro Silva – 71 – 75 – 82 – 464 – 470 – 651 – 653 – 700 – 775 – 957 –

972 – 1411 – 1485 – 1625 – 1861 – 1881 – 1904 – 1907 

Deiró Marra – 219 – 235 – 792 – 1498 – 1866 

Dilzon Melo – 60 – 62 – 63 – 64 – 569 – 570 – 685 – 686 – 687 – 688 – 689 – 690 –
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691 – 692 – 693 – 694 – 695 – 696 – 1139 – 1140 – 1145 – 1595 – 2197 

Dinis Pinheiro – 60 – 62 – 63 – 64 – 465 – 471 – 569 – 570 – 685 – 686 – 687 – 688

– 689 – 690 – 691 – 692 – 693 – 694 – 695 – 696 – 1139 – 1140 – 1145 – 1400 –

1401 – 1452 – 1595 – 2325 

Doutor Wilson Batista – 343 – 489 – 1861 

Duarte Bechir – 242 – 346 – 478 – 617 – 637 – 1041 – 1042 – 1043 – 1044 – 1505 –

1620 – 1670 – 1720 – 1721 – 1861 – 1877 – 2184 

Duilio de Castro – 85 – 99 – 104 – 482 – 485 – 487 – 612 – 613 – 775 – 963 

Durval Ângelo – 991 – 992 – 993 – 995 – 1415 – 1445 – 1861 – 1968 – 1986 – 2238 

Elismar Prado – 99 – 100 – 490 – 775 – 991 – 992 – 993 – 995 – 1405 – 1539 –

1542 – 1672 – 1949 – 2188 – 2193 – 2196 – 2211 

Fabiano Tolentino – 775 – 1026 – 1624 – 1861 

Fábio Cherem – 67 – 102 – 242 – 775 – 1411 – 1869 – 1887 

Fred Costa – 113 – 338 – 351 – 1527 – 1666 

Gilberto Abramo – 314 – 949 – 991 – 992 – 993 – 995 – 1861 – 1970 – 2194 – 2204

– 2208 – 2220 – 2226 – 2229 – 2243 – 2244 

Glaycon Franco – 644 – 1399 – 1861 

Gustavo Corrêa – 614 – 1030 – 1409 – 1417 – 2180 
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Gustavo Valadares – 1036 – 1037 – 1038 – 1040 – 1041 – 1042 

Hélio Gomes – 1861 

Hely Tarqüínio – 99 – 775 – 945 – 1483 – 1595 – 1666 – 1982 

Inácio Franco – 775 – 1479 – 1861 

Ivair Nogueira – 99 – 469 – 991 – 992 – 993 – 995 – 1410 – 1411 – 1412 – 1526 –

1593 – 1595 – 2323 – 2324 

Jayro Lessa – 104 – 470 – 1402 – 1415 – 1870 

João Leite – 480 – 481 – 698 – 700 – 701 – 713 – 809 – 813 – 1427 – 1597 – 1679 –

1680 – 1692 

João Vítor Xavier – 348 – 775 – 781 – 1691 – 1716 – 2170 – 2245 

Lafayette de Andrada – 90 – 103 – 341 – 775 – 1041 – 1042 – 1446 – 1701 – 1741 –

1742 – 1861 – 2188 – 2198 – 2200 – 2229 – 2230 

Leonídio Bouças – 991 – 992 – 993 – 995 – 1976 

Liza Prado – 75 – 76 – 228 – 234 – 322 – 345 – 462 – 681 – 953 – 957 – 960 – 991 –

992 – 993 - 996 – 1418 – 1481 – 1496 – 1499 – 1883 – 1884 – 2192 – 2324 

Luiz Henrique – 86 – 468 – 1033 – 1487 – 1490 – 1491 – 1690 – 1981 

Luiz Humberto Carneiro – 340 – 1705 – 1983 
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Luzia Ferreira – 1408 – 1489 – 1902 

Maria Tereza Lara – 99 – 991 – 992 – 993 – 995 – 1415 – 1492 – 1674 – 1713 –

1737 – 1742 – 1946 – 2223 – 2247 

Mário Henrique Caixa – 775 – 1403 – 1861 

Marques Abreu – 1876 

Neider Moreira – 60 – 62 – 63 – 64 – 569 – 570 – 685 – 686 – 687 – 688 – 689 – 690

- 691 – 692 – 693 – 694 – 695 – 696 – 775 – 780 – 1139 – 1140 – 1145 – 1478 – 1595

– 1861 

Neilando Pimenta – 99 – 1861 

Paulo Guedes – 315 – 965 – 991 – 992 – 993 – 995 – 1058 – 1059 – 1060 – 1061 –

1062 – 1063 – 1064 – 1065 – 1066 – 1067 – 1068 – 1069 – 1070 – 1071 – 1072 –

1073 – 1074 – 1075 – 1076 – 1077 – 1078 – 1079 – 1080 – 1081 – 1082 – 1083 –

1084 – 1085 – 1086 – 1087 – 1088 – 1089 – 1090 – 1091 – 1092 – 1093 – 1094 –

1095 – 1096 – 1097 – 1098 – 1099 – 1100 – 1101 – 1102 – 1103 – 1104 – 1105 –

1106 – 1107 – 1108 – 1109 – 1110 – 1111 – 1112 – 1434 – 1558 – 1559 – 1560 – 1561

– 1562 – 1563 – 1564 – 1565 – 1566 – 1567 – 1568 – 1569 – 1570 – 1572 – 1573 –

1574 – 1575 – 1576 – 1577 – 1578 – 1579 – 1652 – 1672 – 1679 – 1680 – 1681 –

1694 – 1698 – 1701 – 1721 – 1722 – 1861 – 1927 – 1980 – 1982 – 1986 

Paulo Lamac – 467 – 793 – 991 – 992 – 993 – 995 – 1930 – 2217 

Pompílio Canavez – 242 – 487 – 490 – 775 – 991 – 992 – 993 – 995 – 1908 – 1911 –

1934 
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Rogério Correia – 92 – 95 – 96 – 285 – 492 – 496 – 497 – 646 – 651 – 775 – 976 –

991 – 992 – 993 – 994 – 995 – 996 – 1406 – 1407 – 1429 – 1480 – 1528 – 1532 –

1534 – 1536 – 1542 – 1579 – 1580 – 1581 – 1582 – 1583 – 1584 – 1585 – 1586 –

1587 – 1588 – 1589 – 1668 – 1675 – 1709 – 1723 – 1725 – 1728 – 1742 – 1749 –

1917 – 1921 – 1923 – 1925 – 1964 – 1980 – 1981 – 2097 – 2184 – 2199 – 2200 –

2230 – 2234 – 2242 - 2243 

Rômulo Veneroso – 1624 

Rômulo Viegas – 341 – 969 – 972 – 973 – 975 – 1022 – 1861 – 1906 – 1919 

Rosângela Reis – 1666 – 1873 – 1874 – 1875 

Sargento Rodrigues – 68 – 77 – 81 – 91 – 108 – 331 – 333 – 474 – 504 – 505 – 775

– 779 – 787 – 795 – 796 – 797 – 798 – 957 – 958 – 959 – 974 – 991 – 992 – 993 –

994 – 995 – 1414 – 1415 – 1417 – 1425 – 1428 – 1442 – 1445 – 1448 – 1452 – 1523

– 1597 – 1621 – 1623 – 1625 – 1863 – 1887 – 1888 – 2214 – 2327 

Sávio Souza Cruz – 73 – 96 – 242 – 494 – 775 – 799 – 991 – 992 – 993 – 994 – 995

– 996 – 1045 – 1046 – 1047 – 1048 – 1049 – 1050 – 1051 – 1052 – 1053 – 1054 –

1055 – 1057 – 1058 – 1112 – 1113 – 1114 – 1115 – 1116   - 1117 – 1118 – 1119 – 1120

– 1121 – 1122 – 1416 – 1475 – 1531 – 1532 – 1554 – 1555 – 1557 – 1624 – 1661 –

1662 – 1663 – 1670 – 1702 – 1705 – 1706 – 1707 – 1731 – 1926 – 1936 – 1955 –

1980 – 1984 – 2094 – 2298 

Sebastião Costa – 1861 

Tadeu Martins Leite – 110 – 235 – 475 – 775 – 991 – 992 – 993 – 994 – 995 – 1502

– 1506 – 1507 – 1689 – 1707 – 1861 – 1898 – 1958 – 2231 
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Tiago Ulisses – 619 – 775 – 813 – 1034 – 1041 – 1042 – 1522 – 2226 

Tony Carlos – 775 – 802 – 991 – 992 – 993 – 994 – 995 – 2182 

Ulysses Gomes – 107 – 108 – 775 – 818 – 948 – 957 – 991 – 992 – 993 – 994 – 995

– 1718 – 1720 – 1721 – 1722 - 1881 – 1887 – 1919 – 1938 – 2323 

Vanderlei Miranda – 94 – 336 – 339 – 775 – 991 – 992 – 993 – 994 – 995 – 1527 –

1943 – 2206 – 2244 

Zé Maia – 81 – 337 – 619 – 1684 – 1702 – 1861 

Acordo de Líderes – 98 – 814 – 1452 

Comissão Conjunta – 497 – 1154 – 1187 

Comissão de Administração Pública – 498 – 753 – 830 – 852 – 857 – 863 – 865 –

927 – 929 – 943 – 1410 – 1416 – 1423 – 1424 – 1605 – 2066 – 2249 

Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização – 77 – 78 – 474 – 627 – 718

– 1170 – 1421 – 1453

Comissão de Constituição e Justiça – 392 – 421 –  422 – 423 – 424 – 425 – 427 –

430 – 437 – 445 – 453 – 525 – 735 – 741 – 748 – 831 – 833 – 834 –  842 – 843 – 844

– 845 – 848 – 868 – 871 – 874 – 886 – 936 – 1122 – 1182 – 1183 – 1185 – 1194 –

1195 – 1196 – 1198 – 1199 – 1201 – 1209 – 1211 – 1212 – 1214 – 1226 – 1227 –

1455 – 1589 – 1613 – 1787 – 1788 – 1791 – 1792 – 1793 – 1799 – 1800 – 1801 –

1811 – 1813 – 1815 – 1817 – 1997 – 2002 – 2059 – 2061 – 2064 – 2276 – 2281 –

2287 – 2290 – 2319 
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Comissão de Cultura – 507 – 508 – 533 – 542 – 636 – 731 – 989 – 1755 

Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte – 681 – 682 – 979 – 1229

– 1604 – 2184 

Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência – 130 – 241 – 243 –

618 – 628 – 629 – 630 – 1127 – 1159 – 1765 – 1881 – 1884 – 1890 – 1891 – 1892 –

1990

Comissão de Direitos Humanos –  123 – 243 – 244 – 353 – 394 – 473 – 501 – 509

– 546 – 618 – 619 – 622 – 623 – 624 – 625 – 626 – 627 – 631 – 632 – 633 – 634 –

725 – 801 – 986 – 1163 – 1179 – 1180 – 1418 – 1419 – 1420 – 1421 – 1422 – 1423 –

1607 – 1612 – 1617 – 1759 – 1768 – 1771 – 1785 – 1890 – 1891 – 1892 – 1893 –

1894 – 1895 – 1896 – 1896 – 2181 – 2182 – 2183 – 2329

Comissão de Educação, Ciência  e Tecnologia – 545 – 550 – 717 – 1173 – 1611 –

1777 – 1884 – 1891 – 1893 – 2250 

Comissão de Esporte, Lazer e Juventude – 419 – 420 – 537 – 732 – 734 – 1456 –

1603 – 1797 – 2248 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária – 114 – 122 – 558 – 562 –

563 – 565 – 658 – 661 – 664 – 666 – 677 – 679 – 722 – 796 – 836 – 846 – 932 – 997

– 1000 – 1003 – 1123 – 1129 – 1134 – 1173 – 1188 – 1189 – 1191 – 1410 – 1462 –

1464 – 1466 – 1485 – 1615 – 1616 – 1761 – 1763 – 1769 – 1783 – 1820 – 1836 –

1992 – 1994 – 1995 – 2069 – 2071 – 2075 – 2284 – 2286 – 2293 

Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – 557 – 624 – 714 –

1178 – 1203 – 1206 – 1756 – 1802 – 2077 – 2257 
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Comissão de Minas e Energia – 235 – 622 

Comissão de Participação Popular – 539 – 544 – 727 – 799 – 1175 – 1411 – 1412 –

1415 – 1767 – 1884 – 1885 – 1887 

Comissão de Política  Agropecuária e Agroindustrial – 117 – 508 – 543 – 621 –

622 – 627 – 628 – 631 – 634 – 635 – 1170 – 1461 – 1625 – 1762 – 1895 

Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de Crack e Outras Drogas – 361 –

500 – 502 – 532 – 620 – 623 – 624 – 626 – 627 – 636 – 985 – 1610 – 1988 

Comissão de Redação – 117 – 1005 – 1006 – 1008 – 1009 – 1010 – 1011 – 1012 –

1013 – 1014 – 1015 – 1016 – 1158 – 1781 – 2083 – 2084 – 2085 – 2086 – 2087 –

2088 – 2089 – 2090 – 2091 – 2092 – 2093 – 2094 

Comissão de Saúde – 721 – 1597 – 1999 – 2079 

Comissão de Segurança Pública – 77 – 78 – 79 – 80 – 243 – 539 – 549 – 560 – 621

– 682 – 683 – 799 – 800 – 801 – 981 – 1193 – 1230 – 1419 – 1420 – 1601 – 1625 –

1626 – 1627 – 1757 – 1770 – 1891 – 2182 

Comissão de  Transporte, Comunicação e Obras Públicas –  630 – 631 – 733 –

835 – 999 – 1156 – 1418 – 1750 – 1790 – 2279 

Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e Cooperativismo – 535 – 1990 

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social – 115 – 355 – 356 – 357

– 358 – 359 – 360 – 363 – 364 – 365 – 366 – 367 – 368 – 369 – 724 – 1171 – 1795 –

1796 
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Comissão Especial – 551 – 728 – 744 – 1155 – 1784 – 1786 – 1803 

Comissão Extraordinária das Águas – 541 – 618 – 798 – 1752

Comissão Extraordinária de Integração ao Parlamento do Mercosul – 537

Comissão Parlamentar de Inquérito da Telefonia – 1599 

Decisão da Presidência – 97 – 98 – 815 – 1452 – 1920 

Mesa da Assembleia – 528 

Palavras do Presidente – 308 – 372 – 657 – 710 – 815 – 824 – 974 – 979 – 1035 –

1147 – 1153 – 1449 – 1516 – 1597 – 1646 – 1657 – 1749 – 2311 


